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 تمهٌد

 التاسع/ الهجري الثالث القرن واخرأ فً ظهوره منذ الٌمن تارٌخ فً متماسكة بشرٌة وحدة خلق إلى الزٌدي المذهب أدى لقد

 ٌحٌى الهادي اإلمام وضع عندما وذلك المعتدلة، والشٌعٌة المعتزلٌة األصول ذي الزٌدي المذهب لظهور بداٌة ٌمثل والذي المٌبلدي،

 المذهب هذا ألفكار بالدعوة قام من أول ٌعد بذلك وهو. الزٌدٌة اإلمامة لقٌام األولى األسس م:;:/ ه4:6 سنة صعدة فً الحسٌن بن

 العثمانٌٌن خروج بعد وتمكنت للمٌبلد، عشر السادس/عشر الحادي القرن مطلع فً القاسمٌة الدولة -بعد فٌما- أساسه على قامت الذي

الٌمن ؼالب على نفوذها تمد أن األتراك . 

 الحدٌث العصر وفً( اإلسبلمٌة) الوسطى العصور طوال الٌمن، تارٌخ فً فعالة لمشاركة ٌإسسون الزٌدٌون بدأ الحٌن ذلك ومنذ

 فً الثانً العثمانً للحكم التصدي فً أساسً دور لها كان التً الربٌسٌة القوة ٌعدون بذلك وهم. المٌبلدي عشر السادس القرن منذ

م84;9 عام الجمهور النظام قٌام حتى الببلد مقدرات على تسٌطر ظلت والتً م:9;9عام االستقبلل حتى الٌمن . 

 رفض فً أهمها ٌتبلور األخرى، السنٌة اإلسبلمٌة المذاهب من تحررٌة أكثر أهداؾ على مجملها فً الزٌدي المذهب أفكار وتنطوي

اإلسبلمً المجتمع أفراد بٌن والمساواة العدل نشر وإلى الظالم، الحاكم على بالخروج وذلك الفساد على والقضاء الظلم . 

المذهب أن نجد اإلسبلمٌة المذاهب تارٌخ على عامة نظرة وبإلقاء  

زٌد اإلمام إلٌه دعى ما خبلل من- وبقوة أعلن قد الزٌدي - 

والجابرٌن الظلمة على الخروج وهً أال اإلسبلمً السٌاسً الفكر تشؽل كانت قضٌة أهم حول ورأٌه . 
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 إلى ثم نوعهم، كان مهما الظلمة على والخروج كان، أٌاا  الجور إنكار فً أوالا  الثورة إلى تدعو الزٌدي المذهب آراء أن نجد ولهذا

 فً الحسٌن بن ٌحٌى الهادي اإلمام بعد تبلورت التً اإلمامة شروط فٌه تتوافر أن ٌجب الذي. اإلمام اختٌار فً الكاملة الشوروٌة

 سلٌم الحواس، سلٌم العقل، سلٌم ورعاا، سخٌاا، عدالا، فاطمٌاا، علوٌاا، مجتهداا، ذكراا، مكلفاا، اإلمام ٌكون أن: "وهً عشر األربعة

فارسا مقداماا، الرأي، صابب األطراؾ، ". 

 االجتهاد باب وٌجعل اإلنسانً واإلبداع الفكري االنفتاح إلى ٌدعو اإلسبلمً، التارٌخ عمق فً تجمع طلٌعة الزٌدي المذهب وٌمثل

 المذهب إثراء: "فً مهم دور لهم كان الذٌن المجتهدٌن األبمة من العدٌد ظهور إلى أدى قد -العصور مر وعلى- بذلك وهو. مفتوحاا 

ٌّة، وخاصة األخرى المذاهب من االختٌار باب المذهب فتح فقد ذلك إلى وباإلضافة". وبآرابهم بمإلفاتهم  أدى الذي األمر وهو السن

بالسنة التصاقاا  وأكثرهم اعتداالا  الشٌعة أعظم هم الزٌدٌة: "أن شك وال المذاهب، تلك إلى تقرٌبه وعلى باستمرار، نمابه إلى ". 

 ٌومنا حتى العدٌدة القرون تلك طوال وبقابه الٌمن، فً الزٌدي المذهب نمو فً ألسباب أهم: "من العوامل هذه كانت فقد وبالتؤكٌد

 ."هذا

 واهتماماا  جهداا  الزٌدٌة وعلماء أبمة دراستها فً بذل للمذهب، األساسٌة القاعدة ٌمثبلن هامٌن، ركنٌن على الزٌدي المذهب وٌستند

الفروع من علٌها ٌترتب وما األصول فً الدٌنٌة العلوم ألهم الكلٌة المحصلة ٌمثبلن بالتالً وهما كبٌرٌن، : 
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ٌُسمى والتوحٌد، العدل علم أو الكبلم علم: األول  من(: "األساس) كتابه فً محمد، بن القاسم اإلمام قال كما وٌعتبر الدٌن، أصول و

 للفكر النهابٌة الصٌاؼة ٌمثل وهو". صدراا  وأولها إٌثاراا، وأوالها وجوباا، وأعمها خطراا، وأكبرها حظاا، وأعظمها قدراا  العلوم أجلّ 

ا  العقٌدة وهو باهلل، باإلٌمان مباحثه الرتباط الدٌن أصول من العلم هذا اعتبر ولذلك. الزٌدي أساسا . 

التفصٌلٌة أدلتها من الشرعٌة األحكام استنباط إلى به ٌتوصل: "علم وهو الفقه، أصول علم: الثانً ". 

 فٌها، واالستقرار الجهات، هذه إلى األشراؾ أسرة هجرة ازدٌاد إلى للٌمن، الشمالٌة المناطق فً الزٌدي المذهب ظهور أدى وقد

 لعبت والتً الزٌدٌة، اإلمامة شروط علٌهم تنطبق ممن الزٌدٌة، علماء من بعدد المذهب إؼناء إلى -الهجرة تلك- أفضت وبالتالً

المٌبلدي عشر السادس القرن أوابل منذ الحدٌث، الٌمن تارٌخ فً هاماا  دوراا  . 

 واجهت التً والعسكرٌة السٌاسٌة القوة تعد بذلك وهً الداخلٌة، الٌمن أقالٌم على سٌطرت التً الٌمنٌة الزعامات وأقوى أهم وكانت

 الثورات قٌادة فً المبادرة زمام لها كان والتً. م:975/ ه66; سنة الٌمنٌة للسواحل الخادم باشا سلٌمان فتح منذ الٌمن فً العثمانٌٌن

م9857/ ه9466 عام الٌمن من العثمانٌٌن خروج إلى النهاٌة فً أّدى الذي األمر. العثمانً الوجود ضد -حٌنذاك- الوطنٌة . 

 السلم، أو الحرب طابع اتخذت قد -والعثمانٌة الزٌدٌة- القوتٌن هاتٌن بٌن العبلقة أن ٌتضح الفترة، لتلك األحداث مجرٌات وباستقراء

ا - علٌها ؼلب أنه إال بٌنهما االحتكاك قٌام إلى قطعاا  ٌإدي كان ما وهو والتوتر، الحذر طابع -عموما . 

(1/4) 

________________________________________ 

 السواحل على ثكناتهم حماٌة شؤنه من كان الٌمن، داخل فً لهم استراتٌجً عمق إٌجاد فً الفابقة عناٌتهم العثمانٌون أولى حٌث

 لئلمداد قاعدة مثلت أنها إلى إضافة الٌمن، أنحاء باقً إلى سٌطرتهم مد من -بعد فٌما- مكنتهم االستراتٌجٌة، القاعدة تعد والتً الٌمنٌة

 الربٌسٌة العقبة ٌشكلون باتوا العثمانٌٌن أن الزٌدٌون ٌرى كان فٌما. الببلد داخل فً قواتهم تهدد أخطار أٌة على للقضاء العسكري

الٌمن رقعة امتداد على نفوذهم بسط من تمكنهم دون تحول التً . 

 جذري بشكل الزٌدٌة الزعامة على القضاء الصعب من كان أنه تإكد -منها مناص ال- الفترة لتلك األحداث لقارئ تبرز حقٌقة ولعل

 للوقوؾ الزعامة تلك حول األهالً والتفاؾ مواالة وإلى جانب، من هإالء بٌن الزٌدي المذهب انتشار إلى ٌعود ذلك ومرد. الببلد فً

آخر جانب من العثمانٌٌن وجه فً . 



 واجه الذي -الوقت ذلك فً- والعسكري السٌاسً الكٌان كانت والتً الزٌدٌة، اإلمامة قوة ٌحٌى الدٌن شرؾ اإلمام مثل ولقد

 ارتكب: "قد األحداث لتلك معاصر مإرخ ٌإكد وكما أنه إال(. م:975/ ه66;) الٌمن داخل سٌطرتهم لبسط تقدمهم خبلؾ العثمانٌٌن

 جعله وثانٌهما م،9769/ ه69; سنة فً العدٌدٌن أبنابه بٌن ممتلكاته تقسٌم أولهما حكومته انهٌار فً كبٌراا  تؤثٌراا  أثرا كبٌرٌن خطؤٌن

المطهر وهو[ والخطٌر] األكبر ابنه دون علً البنه العهد والٌة ". 

 شرؾ اإلمام أسرة وضعؾ تفكك إلى أدى مما األخوة، بٌن والتناقض العداء روح إثارة فً البالػ أثرهما العاملٌن لهذٌن كان ولقد

الٌمن فً الزٌدٌة السلطة تفتت إلى النهاٌة فً أفضى الذي األمر وهو الدٌن، . 
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 الٌمنٌٌن بإثارة وقاوم أبٌه، طاعة عن خرج أنه درجة إلى المطهر حفٌظة -الذكر اآلنفة- الدٌن شرؾ اإلمام خطوة أثارت ولقد

حكمه ضد السواء على والعثمانٌٌن . 

 فً القابمة الخبلفات انعكست فقد الدٌن، شرؾ أسرة لنفوذ تخضع كانت التً الجنوبٌة للمناطق بالنسبة حظاا  أوفر األمر ٌكن ولم

 التً األسباب جملة من كان هناك -الدٌن شرؾ آل- وعمال والة فساد إلى إضافة. المناطق تلك فً األوضاع على األسرة، محٌط

فٌها الزٌدي الحكم انهٌار وإلى العثمانٌٌن قبضة فً المناطق تلك سقوط إلى أدت . 

 -الشمال نحو تقدمهم وبداٌة الجنوبٌة المناطق على العثمانٌٌن بسٌطرة المتمثل- أمامه الماثل بالخطر الدٌن شرؾ اإلمام شعر وعندما

 المطهر، ابنه مع الصلح شروط قبول سوى امهأم ٌكن لم وحٌنبذ. القوات تلك تقدم لصد جبهته توحٌد إعادة بمكان الضرورة من رأى

له الحكم مقالٌد تسلٌم وفً -المطهر أي- ٌده فً السلطة تكون أن وأهمها أعظمها لعل . 

 ما الٌمن، جهات جمٌع من وطردهم العثمانً، الوجود ضد الثورة ٌقود وأن الببلد، فً األمور مقالٌد ٌتسنم أن المطهر استطاع وبذلك

المخاء ومٌناء زبٌد عدا . 
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 لوال لٌحدث ٌكن لم الذكر، اآلنفتً المنطقتٌن فً األخٌر فً وانزوابهم -للنظر الملفت- الشكل بهذا العثمانٌٌن تقهقر أن الحقٌقة وفً

: إلى لؤلحداث، المعاصر المإرخ ذلك أرجعها الٌمن، فً العثمانٌة السٌطرة انهٌار إلى المطاؾ نهاٌة فً أدت العوامل، من عدد بروز

 الببلد تقسٌم وكذلك. األهالً شإون برعاٌة الوالة اهتمام عدم إلى إضافة والمالٌة، والعسكرٌة السٌاسٌة العثمانٌٌن أوضاع ضعؾ"

- هإالء تذمر إلى أدى أن شؤنه من كان. كواهلهم على الملقاة المالٌة األعباء شدة من األهالً قاساه ما جانب إلى" والٌتٌن إلى

المطهر قٌادة تحت المتسارع وانضوابهم -األهالً . 

 زعامته تحت الزٌدٌة، الجبهة وحدة على الحفاظ فً ونجاحه والعسكرٌة السٌاسٌة وحنكته القوٌة وإرادته المطهر لشخصٌة وكان

العثمانٌٌن ضد الثورة نجاح فً الكبٌر األثر . 

 نهاٌة تكن لم المطهر، ثورة أن نجد -لمجرٌاتها- شحٌحة مصادر من متوفر هو ما بحسب الفترة، تلك ألحداث دقٌق وباستقراء

الٌمن فً العثمانً للوجود بالنسبة المطاؾ . 

 عشر السادس القرن بداٌة منذ أصبحت التً الٌمن، بوالٌة الواضح والهتمامها -حٌنذاك- العثمانٌة الدولة لقوة حتمٌة وكنتٌجة

 المنطقة، فً قدم موضع لهم ٌكون أن على العثمانٌون حرص فقد األحمر، البحر لحوض بالنسبة األمامً الدفاع خط بمثابة المٌبلدي

عام بشكل العثمانٌة والدولة بل العربً، العالم ٌهدد كان الذي. البرتؽالً الخطر أمام عدن مٌناء وبالذات البحري، المنفذ هذا إلؼبلق . 
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 سفابن ومنعوا المسلمٌن، أضروا الحصٌن الثؽر هذا من تمكنوا إذا المبلعٌن اإلفرنج، إن: "بقوله النهروالً المإرخ ذلك أورد وكما

وربما الشرٌفٌن، الحرمٌن بنادر إلى الوصول من الهند  



وضواحٌها الشرٌفة البقاع بتلك وأضروا ونواحٌها، جدة أخذ فً طمعوا ". 

 م;978/ ه99; عام فً باشا سنان قٌادة تحت الٌمن، إلى كبٌرة حملة العثمانٌة الدولة أرسلت فقد -آنفاا  أشرنا كما- كله ولذلك

الببلد على أخرى مرة سٌطرتها تعٌد أن استطاعت . 

 على المحافظة بعده من أوالده ٌستطع لم إذ الدٌن، شرؾ اإلمام أسرة سٌطرة انهارت( م9794/ ه;:;) سنة رجب فً المطهر وبوفاة

". الببلد فً ٌده تحت ما على منهم واحد كل ثبت:"و والنفوذ بالسلطة االستبثار بشؤن بٌنهم، فٌما الخبلفات لبروز نتٌجة كٌانهم، وحدة

قصٌرة ؼٌر بمدة وفاته قبل ممتلكاته من المختلفة األجزاء على والّهم قد المطهر كان حٌث . 

 إلى بالتالً أدى مما أمرابها، بٌن العنٌفة الحروب من العدٌد اندالع الشمالٌة المناطق شهدت فقد الخبلفات، لتلك حتمٌة وكنتٌجة

حكامهم ضد وخبلفها تمردها إلعبلن القبابل أمام الطرٌق مهدت ذلك من وأكثر بل. العثمانٌٌن أمام مراكزهم ضعؾ . 

 الساخطٌن األهالً أوساط فً المقاومة روح إذكاء خبلل من الثورة قٌادة باستطاعتها قوٌة شخصٌة إلى -حٌنذاك- الٌمن افتقدت وبهذا

العثمانً الوجود ضد . 

 على تكن لم -الثورات أي- أنها إال العثمانً، الحكم ضد الثورات وإعبلن ألنفسهم، بالدعوة األشراؾ بعض قٌام من الرؼم وعلى

علٌهم القضاء العثمانٌٌن على بالتالً سهل مما آنفاا، ذكرناها التً األسباب نتٌجة الشمالٌة المناطق فً واسع نطاق . 
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ا  الٌمن وشهدت  عاماا  وعشرٌن خمسة حوالً إلى امتدت والتً فٌها، الحكم شإون باشا حسن تولً خبلل االستقرار من نوعا

 عثمانً،- زٌدي بدٌل إقامة: "فً شرع حٌن الشمالٌة المناطق على قوٌة عثمانٌة سٌطرة فرض من خبللها استطاع( م9847ـ97:4)

الزٌدٌٌن األمراء من محدوداا  عدداا  نطاقه فً ضم -المركزٌة الوالٌة حكم نظام إطار ضمن ". 

 بٌن المصالح تضارب استؽل أنه إلى إضافة بٌنهم ما فً الحروب كثرة نتٌجة الشمالٌة المناطق أمراء ضعؾ ذلك على وساعده

ضده للوقوؾ قوٌة جبهة تكوٌن -خبلفاتهم رؼم- هإالء ٌحاول ال حتى بٌنهم؛ الهوة توسٌع على وعمل أنفسهم الزٌدٌٌن الزعماء . 

 من وتؤكده العسكرٌة قواهم انهك أن بعد وذلك. عام بوجه الدٌن شرؾ اإلمام أسرة نفوذ نطاق من قلص قد باشا حسن أن وٌتضح

لهم األهالً مساندة عدم . 

 المإٌد، وآل الدٌن، شرؾ اإلمام آل من لؤلمراء شهرٌة رواتب تقرٌر إلى أٌضاا  باشا حسن عمد الٌمن، فً العثمانٌة السٌطرة ولتوطٌد

العثمانٌة للدولة التام وخضوعهم طاعتهم ضمان بعد الشمال، فً نفوذ لهم كان والذي الجوؾ، وأشراؾ . 

 محمد بن القاسم اإلمام وهو جدٌداا، إماماا  ظهر إذ طوٌبلا  باالستقرار العثمانً الحكم ٌتمتع فلم اإلجراءات تلك ورؼم

 جدٌدة مرحلة وٌعلن. الشمالٌة المناطق على سٌطرته ٌبسط وبدأ العثمانٌٌن، على أخرى مرة الثورة أشعل الذي[ م9;97/هـ9448]

 ابنه خلفه ٌد على م9857 عام الٌمن من بخروجهم المطاؾ نهاٌة فً توج الذي. العثمانً الوجود ضد الوطنً الكفاح مراحل من

محمد باهلل المإٌد اإلمام . 

(1/9) 

________________________________________ 

محمد بن القاسم اإلمام ثورة قٌام إلى أدت التً األسباب األول الفصل  

محمد بن القاسم اإلمام ثورة اندالع إلى( م9;97-97:4) الفترة خبلل الٌمن فً العثمانً للحكم العامة األوضاع فساد أدى . 

الببلد تارٌخ من الهامة الفترة هذه أوضاع عن طٌاتها فً عبرت األسباب من جملة   الفترة تلك فً ارتسمت فلقد . 



 أصبح ولقد. الٌمن فً العثمانً الوجود بشرعٌة الزٌدي، المذهب إلى أساساا  تنتمً فبة اقتناع عدم فً تتمثل األسباب تلك أهم ولعل

 إذا الخروج إعبلن لئلمام ٌخول وأنه خاصة القابمة، السلطة ضد العصٌان إعبلن من تمكنه سٌاسٌة قوة طبٌعته، بحكم المذهب هذا

أحوالها اضطراب أو السلطة فساد مثل لذلك مبرراا  رأى . 

 بالتالً أدت. الببلد فً القابمة األوضاع على انعكس والذي -حٌنذاك- العثمانً الحكم ضعؾ بجبلء القاسم، اإلمام ثورة أوضحت ولقد

وتصرفاتهم العثمانٌٌن سٌاسة من تذمرهم عن تعبٌراا  فٌها رأوا حٌث الثورة، تلك َعلم تحت وانضوابهم األهالً من الكثٌر استٌاء إلى . 

الثورة هذه قٌام فً الربٌس المحك كانت التً األسباب أهم -هنا- نبرز أن بمكان األهمٌة ومن . 
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العثمانٌة اإلدارة سوء  

 قد كانت حٌث ،(م97:7)عام الٌمن والٌة باشا حسن تسلم حٌن تحدٌداا  القاسم، اإلمام دعوة قبل التارٌخٌة، الفترة ألحداث باستقراء

 بؤعمال هإالء بقٌام تمثلت والدٌنٌة، األخبلقٌة سمعتهم إلى تسًء كانت والجنود، والعمال الوالة قبل من التصرفات من جملة برزت

 المرتبات ضآلة بٌن الواضح التناقض على ترتب فلقد: "معٌشتهم تكالٌؾ لتؽطٌة وذلك. األهالً ؼالبٌة طالت وابتزاز ونهب سلب

 ؼٌر بالطرق األموال ابتزاز وإلى األهالً ظلم إلى هإالء اتجه أن الحٌاة بمظاهر الموظفٌن تعلق وبٌن عام، بوجه العثمانٌة

األرض فً أفسدوا كونهم للعثمانٌٌن الخضوع عدم على األهالً لحث التصرفات تلك القاسم اإلمام استؽل أن وكان". المشروعة . 

 وٌصبح مروقاا، الدٌن مبادئ عن العثمانٌٌن خروج فً ٌرى فهو واستمرارٌتها، المقاومة روح لتؤجٌج الدٌنٌة الناحٌة أٌضاا  استؽل كما

 ٌستٌقظوا: "كً الٌمن أهالً جمٌع إلى وجهه( منشور) خطاب فً واضحاا  حثه وٌؤتً. الببلد على سٌطرتهم اقتبلع بمكان األهمٌة من

 إحٌابها ٌتم ولن". عطلت قد الشرٌعة أحكام: "أن ٌعنً السلطة على قبضتهم هإالء إحكام أن وٌإكد". ؼفلتهم من وٌنتبهوا رقدتهم من

الجهاد طرٌق عن إال . 

 ـ شربت قد والخمور ـ انتهكت قد المحارم: "أن ذاته، الخطاب فً أٌضاا  ٌوضح فهو األهالً، صفوؾ فً الثورة روح ٌذكً ولكً

عظمت قد والفتنة ـ كثرت قد والشرور ـ سفكت قد والدماء ـ نكحت قد والذكور ". 
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 بصورة وتساند وفسادهم، الوالة هإالء تصرفات سوء توضح -اإلمام سٌرة كاتب- الجرموزي المإرخ ٌرسمها أخرى صورة وفً

 المردان بعض إلٌه شكى وقد[ باشا] سنان طاؼٌتهم سمع من وأخبرنً: "ٌقول حٌن -الذكر اآلنؾ- اإلمام خطاب فً جاء ما جلٌة

 ؼصباا، المسكٌن هذا تؽصب فكٌؾ ٌضرب، أن الجندي بذلك فؤمر: قال العظٌم، بهم فعل أنه العسكر، بعض من السوق فً الذٌن

ٌرضى حتى له زودت وإال قبل فإن دراهم أعطه ". 

 لذلك عقابه كان وإنما..  اإلسبلمً الدٌن ٌحرمها بؤفعال أتى قد كونه الجندي بضرب ٌؤمر لم باشا، سنان الوالً أن هنا وٌتضح

مبتؽاه لٌؤخذ الفتى ذلك مراضاة إلى ٌبادر لم ألنه الجندي . 

 حٌث..  األهالً عاتق على ٌقع كان الذي الجابر الظلم فً تتمثل االجتماعٌة، العثمانٌٌن أخطاء تمثل صورة لنا ٌبرز آخر جانب وفً

وكفر وظلم فجور   القضٌة فً والعمل الرعٌة فً الحكم وأما: "ٌقول ". 

 ذلك ٌوضح لؤلحداث معاصر مإرخ األهالً، أموال ابتزاز فً والوسابل الطرق شتى استخدام إلى والعمال الوالة هإالء عمد ولقد

 ٌجلدون وقد..  كثٌراا  أو قلٌبلا  بالسٌاط ضربه مثل العظٌم العذاب أهله ٌعذبون ولقد..  وسطوة قوة أخذه فً فلهم المال وأما: "بقوله

 ."بعضهم
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 كشؾ المذهب، شافعٌة أقالٌم فً الثورة حمى استعرت فقد الٌمن، من الشمالٌة المناطق على مقتصراا  الثورة فتٌل اشتعال ٌكن ولم

 علً، األمٌر ضد م،9;97/ ه9448 عام ٌافع قبابل ثورة ولعل علٌهم، الثورة ضرورة إلى الٌمنٌٌن ودعت العثمانٌٌن، سوأة بالتالً

 على وطؤته اشتدت عندما األمٌر، ذلك القبابل تلك حاصرت فلقد. جلً بشكل األحداث مجرٌات توضح هناك، العثمانٌٌن عامل

 الحصار لفك جندي آالؾ خمسة قوامها قوة بتجهٌز -وقتبذ- باشا حسن الوالً قٌام إلى استدعى الذي األمر الخلقة، حصن فً األهالً

الدولة هٌبة الستعادة الخلقة عن . 

 من كثٌر وقتل األتراك، دولة ضعفت:"و السلؾ نجد فً والرصاص، ٌافع قبابل أٌدي على نكراء هزٌمة تلقت القوة تلك أن إال

أفرادها من كبٌر عدد وأسر التموٌنٌة وموادها العسكرٌة معداتها على االستٌبلء وتم". أٌدٌهم على الببلد أكثر وخرج أجنادها . 

 أحد- الشرجبً علً الشٌخ تمكن حٌث الحجرٌة، منطقة فً أحداثه مجرٌات ارتكزت العثمانٌٌن، ضعؾ بجبلء ٌكشؾ آخر تمرد

 السٌطرة من قواته بساطة رؼم تمكن وقد". العثمانٌة السلطة على هناك القبابل تمرد قٌادة من: "م9;97/ ه9448 عام فً -مشابخها

 بل الرهابن، من فٌها من وأطلق عثمانٌة، قوات فٌها تتمركز والتً تعز ومدٌنة الحجرٌة بٌن القابمة والحصون، القبلع ؼالب على

 -حٌنبذ- القلعة وكانت. العسكري وعتادها محتوٌاتها على واالستٌبلء الحصٌنة القاهرة على قبضته إحكام استطاع ذلك من وأكثر

تعز لمدٌنة الهام الدفاعً الخط تمثل . 

بها الثورات باستمرار:"و الوعرة وجبالها بحصونها المشهورة وعتمة، ووصاب رٌمة مناطق كذلك االضطرابات وطالت ". 
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 ردود إلى أدى الذي األمر وهو األهالً، ضد األقالٌم تلك حكام وجور ظلم مدى بجبلء توضح القبلٌة، التمردات تلك بؤن شك وال

 إضافة القاسم، اإلمام ثورة به ٌستهان ال حد إلى ساندت بالتالً وهً. الذكر اآلنفة التمردات بصورة تمثلت -األهالً قبل من- أفعال

العثمانً الحربً المجهود شتت أنها إلى . 

 نفوس فً الثورة فتٌل إشعال إلى األخرى هً العثمانٌٌن الوالة بعض انتهجها التً القوة، واستخدام والتنكٌل البطش سٌاسة أدت ولقد

 العذاب صنوؾ الطوٌلة والٌته سنوات خبلل األهالً شهد( م9846-97:7) باشا كحسن فوال  . ثمانًالع الحكم سلطة ضد الٌمنٌٌن

 لسٌطرة الٌمنٌٌن إلخضاع" العنٌفة واألعمال بالحروب عهده امتؤل: "حتى ضدهم العثمانً الحكم وطؤة واشتدت والتنكٌل، والخوؾ

العثمانٌة الدولة . 

 الٌمن لوالٌة باشا سنان تولً عند عمٌقة وبدالالت جلً بشكل تتضح. األهالً ضد مورست والعنؾ للبطش أخرى صورة ولعل

 بعض ٌقرنه أن: "معه استحق حد إلى حدٌدٌة، بقبضة إدارتها على قبض حٌث ،(م9849-9846) الفترة خبلل( الثانٌة المرة)

العراق على الشهٌر األموٌٌن أمٌر( الحجاج) ب الٌمنٌٌن ". 

 بكل منها بؤٌدٌهم ما كتم فً األموال أهل بالػ حتى حٌلة، بكل الجلٌلة أمالهم أخذ إلى وتوصل: "بل وعنؾ، بقسوة األهالً عامل كونه

م9899-9845) األول أحمد العثمانً السلطان إلى اشتكوه أن الٌمن أعٌان ببعض أدى الذي األمر". حال ). 

 ضد باشا سنان مارسها التً والقوة والبطش العنؾ أعمال( المشٌرة النبذة) مإلفه من صفحة ؼٌر فً الجرموزي المإرخ أورد وقد

الذكر اآلنفة والٌته فترة خبلل الٌمن فً األهالً . 
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 -األهالً- للقبابل الكبٌرة االستجابة وراء كان األهالً ضد المستمر وجورهم -الذكر السابقة- الوالة تصرفات سوء أن ٌتضح وهكذا

راٌتها تحت واالنضواء القاسم، اإلمام لثورة . 

 الموضوعٌة التزم أنه إال -للعثمانٌٌن مٌوله رؼم- الفترة لتلك المعاصرٌن المإرخٌن أحد رسمها موجزة بصورة ٌتضح ذلك ولعل

: ٌقول حٌث العثمانً، الحكم وطؤة شدة من الشدٌدة لمعاناتهم وإدراكه مجتمعه، ألوضاع معاٌشته إلى إضافة ألحداثها، سرده خبلل

 القبابل وقاست الرعٌة، أموال العمال واستهلك البرٌة، وضعفت الجور، العباد على أطبق -القاسم اإلمام ثورة- الفتنة قبل كان وقد"



 اإلمام مع وأصدقت أكفانها، جنوبها على وحملت نارها، القبابل أشعلت ذلك أجل فمن والنصب، والهول، التعب، أشد الظلم من

 ."الحروب
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االقتصادٌة األوضاع تدهور  

 السٌاسً نظامه الستقرار األساسً المرتكز بالتالً وهو مجتمع، أي بناء فً العوامل اهم ٌعد االقتصادي، العامل أن فٌه شك ال مما

 الملقاة المالٌة األعباء ضخامة أن سنجد -وقتبذ- القاسم اإلمام ثورة الندالع هٌؤت التً األحداث لمجرٌات جلٌة وبنظرة. عدمه من

الثورة هذه أسباب أحد كانت العثمانً، العهد فً الٌمنٌٌن عاتق على . 

 المالٌة والضرابب األعباء زٌادة إلى العثمانٌة الدولة بالتالً دفعت قد -حٌنذاك- الٌمن فً وقابعها دارت التً الكثٌرة الحروب ولعل

 فً انشؽالها إلى إضافة المالٌة أعبابها وازدٌاد العثمانٌة الدولة التساع وكان الحروب، تلك تكالٌؾ لتؽطٌة وذلك األهالً، كواهل على

الٌمن ومنها والٌاتها على ذلك انعكس وقد, المالٌة أزماتها ظهور فً ربٌسٌاا  سبباا  -آنذاك- والخارجٌة الداخلٌة مشاكلها . 

 أن: "محدث مإرخ حسب علمنا ما إذا خاصة الطابلة، الثروات على للحصول لوظابفهم الموظفٌن كبار استؽبلل إلى أدى ذلك

 األهالً من علٌه ٌحصلون فكانوا الثانً الجزء أما مرتباتهم، من جزءاا  موظفٌها كبار لبعض تصرؾ كانت للدولة العامة الخزانة

خدمات من ٌقدمونه ما مقابل عوابد أو رسوم صور فً وذلك أنفسهم ". 

. إلٌها ٌنزلون التً المناطق من -والنهب السلب أي- والمصادرة احتٌاجاتها على قواتهم حصول نظٌر القوة العثمانٌون استخدم وقد

الفوضى وانتشار الٌمن فً األحوال اضطراب على ساعدت التً العوامل أهم من ذلك وكان . 
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 الحصول فً األهالً على العثمانً الحكم وطؤة شدة -الفترة ألحداث المعاصرٌن أحد كونه- دقة أكثر بصورة الجرموزي وأوضح

 وقد كثٌراا، أو قلٌبلا  بالسٌاط الضرب مثل العظٌم، العذاب أهله ٌعذبون ولقد وسطوة قوة أخذه فً فلهم المال أما: "قال حٌث المال على

ذلك وؼٌر بالنار والكً المساهرة مع ٌموت حتى بعضهم ٌجلدون ". 

 من وزاد الٌمنٌٌن، كاهل أثقل عبباا  اآلخر هو شكل فقد استانبول، فً الدولة خزانة إلى سنوٌاا  ٌرسل كان والذي للخراج بالنسبة أما

 انتهاء بعد باشا سنان قبل من رفعه تم بالٌمن، العثمانٌٌن عهد بداٌة عند ذهباا، ألؾ خمسٌن حوالً الخراج ذلك كان أن فبعد معاناتهم،

 ذهب حٌث الخراج هذا تقدٌر حول: "مصطفى سٌد دكتور حسب اآلراء اختلفت وقد ذهباا، ألؾ مابتً إلى( م9799) الٌمن فً حملته

ذهباا  ألؾ خمسمابة حوالً كان الٌمن والٌة إٌراد أن إلى المتؤخرٌن األتراك أحد ". 

ذلك وؼٌر مرتبات من الموظفٌن وبقٌة والعسكر األمراء متطلبات أٌضاا  ٌتحملوا أن الٌمنٌٌن على وكان . 

 العثمانٌٌن، من ألفاا  عشر خمسة حوالً من باستمرار ٌتؤلؾ كان فقد الٌمن، فً العثمانً الجٌش قوام قوة خبلل من جلٌاا  ذلك وٌتضح

العثمانٌٌن خدمة فً ٌدخلون الذٌن ببلدال أهالً من آالؾ خمسة جانب إلى . 

 سقوط فً شحة متبلحقة، لفترات الزراعٌة المناطق شهدت فقد متٌن، اقتصادي أساس على الضخمة المالٌة األعباء تلك تستند ولم

 كبٌر، اقتصادي كمحصول البن زراعة تدهور إلى إضافة الزراعٌة، المنتجات مردود على بالتالً انعكس الذي األمر وهو األمطار،

حٌنذاك والعثمانٌٌن الٌمنٌٌن بٌن المستمرة للحروب نتٌجة . 
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 الضرابب، من إٌراداتها زٌادة العثمانٌة الدولة بمحاوالت ٌتعلق الببلد، فً االقتصادي الوضع تدهور فً سبباا  كان آخر عامل ثمة

 وقد الٌمن، فً عرؾ كما التضمٌن، أو الضمان، نظام أو والشام، كمصر العربٌة الوالٌات فً طبق والذي االلتزام، بنظام ذلك تمثل

وتذمرهم سخطهم إلى وأدى األهالً، كواهل أثقل اقتصادٌاا  عبباا  شكل . 

 على المربوطة الضرابب بجباٌة العادة فً والثراء النفوذ ذوي من شخص إلى تعهد العثمانٌة الدولة كانت النظام هذا وبمقتضى

الفبلحٌن على والمقررة الزراعٌة األراضً . 

 لتؤمٌن الفبلحٌن استؽبلل إلى ـ الملتزمون هإالء عمد حٌث ـ تنفٌذه، فً للمعٌنٌن النظام هذا فً وجدت التً الثؽرات تلك سمحت وقد

ألنفسهم خاص ربح وبتحقٌق دفعوها، التً األموال باستحصال منافعهم . 

 فهناك هذا ومع اعتباطاا، الملتزمٌن قبل من تفرض كانت بل معٌن، حجم أو معٌن نظام العثمانٌة للضرابب ٌكن لم األمر حقٌقة وفً

الضرابب من نوعان األساس حٌث من : 

 كثٌراا  توسعوا الوالة أن إال والجزٌة، والعشر الخراج ومنها األزمنة مدى على الفقهاء أقرها التً الشرعٌة الضرابب: أولهما

جباٌتها فً واجتهدوا . 

 والمنتجات والحٌوانات والتجارة األشخاص على الحاجة وقت السلطان قبل من تفرض كانت التً الدٌوانٌة الضرابب: وثانٌهما

 .المختلفة

 كان" :حٌث تهامة سهل فً األهالً على ٌمارس كان ما إلى -الٌمن فً باشا جعفر الوالً لفترة-لؤلحداث معاصر مإرخ أشار وقد

البقر من ورأس النخٌل من عود كل فً ومقدر مقرر هو مما الخالٌة الدفاتر فً مكتوب هو ما منهم ٌطلب ". 
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 أكثر أفنى" :وإن حتى -الضرابب- المالٌة المقررات دفع سنة كل فً األهالً، على لزاماا  كان الدفاتر، تلك فً قابم هو ما وبموجب

 بقراا، وال نخٌبلا  ٌملكون ال فقراء ضعفاء ذرٌة خلفهم من وٌتركون أهلها، وٌتبعها كلها تفنى وقد األبقار، أجزل وٌموت األشجار،

والبقر النخٌل من سابقاا  ٌملكون كانوا حسبما الدفتر، ذلك فً أصولهم على مكتوب هو ما منهم فٌطلب ". 

 جمع فً العثمانٌٌن الحكام قبل من األهالً ضد مورس الذي والجور، التعسؾ بلػ مدى أي إلى واضحة جلٌة الصورة تتضح وهكذا

 والتً -الدفاتر- سجبلتهم فً موّثق هو لما والتدقٌق التحري ٌحاولوا لم -الذكر اآلنفة المعاصر المإرخ عبارة حسب- فهم األموال،

الممتلكات من األهالً ٌدي بٌن هو لما بالنسبة الواقع على قابم هو ما وبٌن مضت، لسنوات بٌاناتها رصدت . 

 سوى ؼالبهم أمام ٌكن ولم". الضرر ؼاٌة بذلك وتضرروا: "علٌهم ملزم هو ما تسلٌم من بداا، األهالً هإالء ٌجد لم ذلك وحٌال

 بالتفرق ممالكها من كثٌر خلت: "تهامة ببلد أن حتى كواهلهم على الملقاة المالٌة األعباء ثقل من هرباا  ومواطنهم قراهم من الخروج

والتبدٌد والتشتت األرض فً ". 

 والقصابون والعطارون البقالون فكان. فٌها الحرؾ وأصحاب األسواق على تفرض كانت الضرابب من أخرى أصناؾ شاعت ولقد

للبضابع األصلً الثمن أحٌاناا  تناهز كانت والتً(. المهنة ضرٌبة) ب ٌسمى ما ٌدفعون والخبازون . 
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 المد من ضروب األخرى هً نالها فقد بلد، أي فً االقتصادي الوضع الستقرار الحقٌقً، المإشر تعتبر والتً للعملة بالنسبة أما

 نتٌجة ذلك وكان االقتصادٌة، األوضاع انهٌار إلى -حٌنذاك- األحداث وتطور السٌاسٌة لؤلحوال تبعاا  اهتزازها أدى حٌث والجزر،

 الوالة بعض تبلعب إلى إضافة -والعثمانٌٌن الٌمنٌٌن بٌن- الكثٌرة الحروب جراء الببلد، أصاب الذي االقتصادي للضعؾ حتمٌة

 األمر وهو للٌمن، والٌتهم فترة خبلل جدٌدة عمبلت سك إلى أٌضاا  ومٌلهم الخاصة، الثروات تكوٌن فً طمعاا  بالعملة، العثمانٌٌن

 والفضة الذهب قٌمة إنقاص: "إلى الوالة هإالء عمد ولقد. االقتصادٌة األهالً أحوال على بالتالً وانعكس. منها بالقدٌم أضر الذي

بهم خاصة ثروات تكوٌن فً العملة فروق من لبلستفادة وذلك" المختلفة العمبلت سك عند . 



 إلى القادمٌن الجدد الوالة قبل من متبلحقة فترات فً سكها، تم العمبلت من عدداا  لؤلحداث المعاصرٌن المإرخٌن بعض رصد ولقد

 مشهورة وهً..  ملحظ فً المباركة السكة: "باشا بهرام ضرب م;978/ ه99; عام فً المثال سبٌل على ذلك ومن الٌمن،

 بن مراد السلطان باسم بتعز السلطانٌة السكة ضرب: "حٌث م4;97/ ه;;; عام فً جدٌدة عملة سك فقدم باشا حسن أما". بالملحظٌة

 أدى ولقد". السنانً والمنقٌر السنانٌة، البقشة: "بضرب م9846/ ه9495 عام فً باشا سنان قام حٌن فً(". 7;97-9796)سلٌم

 المٌزان فً إرباك وإلى المعٌشٌة، األهالً بؤحوال اإلضرار إلى متقاربة فترات وفً وآخر حٌن بٌن الجدٌدة العمبلت هذه ضرب

قٌمتها فً لشكهم: "بها التعامل ٌرفضون جعلهم الذي األمر وهذا. للببلد االقتصادي ". 
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 األولى السنوات فً أمر حٌن للعثمانٌٌن، المناهض السٌاسً مركزه لتدعٌم تلك، األفعال ردود محمد بن القاسم اإلمام استؽل وقد

 انتشرت: "فقد كذلك وألنها الخالصة الفضة من" درهم نصؾ وكانت المنصورٌة، الضربة: "بسك م:;97/ ه9449 عام فً لدعوته

فضتها لطٌب بركة الناس وأخذها ". 

 األوضاع على أثره انعكس -الشمالٌة المناطق خاصة- الٌمن ؼالب فً ملحوظاا، تدهوراا  -اآلخر هو- الزراعً الجانب وشهد

 أدت التً والعثمانً، الزٌدي الجانبٌن بٌن الحروب كثرة: منها التدهور، ذلك فً ساعدت عدة عوامل تظافرت وقد لؤلهالً، المعٌشٌة

 الذي الجدب، إلى إضافة االستقرار، لعدم حتمٌة كنتٌجة وزراعتها واستؽبللها الزراعٌة باألراضً االهتمام الناس ترك أن إلى بالتالً

 -للؽذاء الربٌسً المصدر- الحبوب زراعة لذلك فانحصرت األمطار، سقوط عدم جراء -الشمالٌة خاصة- المناطق ؼالبٌة شهدته

 كاد:"و األسعار ارتفاع إلى الجرموزي حسب أدى مما ،"الناس والتاث المدد قل"و" والمؽارب المشارق: "فً زراعتها وضعفت

ٌعدم الطعام ". 

 العثمانً، الحكم ضد األهالً حساسٌة من زادت التً العوامل أهم من اقتصادٌاا، الوعرة -الشمالٌة- المناطق هذه فقر كان فقد وعموماا 

والحرب الثورة إلى اندفاعاا  أكثر جعلتهم والتً . 
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الٌمنٌٌن تذمر  

 فً. الٌمنٌٌن عامة لدى الملموس وقعها -آنفاا  أشرنا كما- العثمانٌون الجنود وكذلك والعمال الوالة بها ٌقوم التً التصرفات لسوء كان

 فً الزنا ظاهرة تفشت فلقد المحرمات، ارتكاب على هإالء أقبل حٌن وتذمرهم األهالً سخط من أخبلقٌة البل التصرفات زادت ما

 وكل المعنى، لهذا للنساء مؤهولة معروفة جوانب نهممداب كل ففً النسوان وأما: "بقوله الجرموزي المإرخ ذلك ٌورد وكما أوساطهم

 تلك ممارسة مقابل مالٌة، مقررات فرض إلى هإالء ذهب فقد ذلك من وأكثر بل". علٌها مر لمن وتعرض وبابها نفسها تزٌن فاسدة

وشهرٌة ٌومٌة قبالة واحدة كل وعلى: "منهن تجبى للبؽاء النسوة ". 

 ٌدار كما األسواق، فً علٌهم تدار فظاهرة الخمور وأما: "قال حٌن الخمور وشرب بٌع ظاهرة إلى أٌضاا  الجرموزي أشار كما

فٌها تباع لذلك حانات له وٌجعلون السوق، من فٌقطعه كثر إذا والتهم بعض ٌتشدد وربما بالماء، ". 

: بقوله معاصر مإرخ ذلك ٌورد وكما الدٌنٌة، الناس بمعتقدات تمس كونها بالربا، التعامل فً ؼضاضة -العثمانٌون- هإالء ٌجد ولم

فابدة ٌسمونه وإنما تحلٌل، وال تحرٌم فٌه ٌذكر وال علٌهم، ؼالبة فظاهرة الربا فً المعاملة وأما".. ". 

 أن حتى اإلسبلمً، الدٌن لتعالٌم وعلنً صرٌح انتهاك كونها أفعال، ردود المجتمع أوساط فً أوجدت أخبلقٌة البل التصرفات تلك

 فً -الذكر السابقة- العثمانٌٌن تصرفات من جملة تناول الشكاٌذي، علً بن محمد الدٌن عز لؤلحداث المعاصرٌن الزٌدٌة علماء أحد

فٌها قال..  مطولة قصٌدة : 

وكتمانا رداا  لها ٌستطاع ال....  ظهرت قد األشهاد على والمنكرات  
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________________________________________ 

أتبانا السلخ بعد للجلد والشحن....  فعلوا قد والتحرٌق والصلب القتل  

أدنانا األسواق فً وباعوه جهراا ....  شربوا قد والخمر والزنا الربا كذا  

 العثمانٌة، السلطة قبل من صاحبها مصرع فً سبباا  القصٌدة وكانت" المعنى إلصابة وانتشرت ودونت: "القصٌدة الناس تناقل ولقد

 عن بالتالً وعبرت العثمانٌون، بها ٌقوم كان التً المشٌنة والتصرفات أخبلقٌة البل األفعال جملة على ودل استشؾ تقرٌراا  تعد كونها

 فقد -القصٌدة صاحب- الشكاٌذي جنازة فً -حٌنذاك- المعهودة ؼٌر الواسعة المشاركة خبلل من ذلك وٌتضح. الٌمنٌٌن وتذمر سخط

 هذا كان إذا: "بقوله الحدث ذلك على علق -وقتبذ الوالً- باشا سنان أن حتى". المخدرات حتى صنعاء أهل عامة جنازته فً: "خرج

حً وهو علٌنا خرج لو كٌؾ جنازته حال ". 

 الخضوع وعدم حولها، وااللتفاؾ الثورة إلى محمد، بن القاسم اإلمام لدعوة األهالً استجابة تإكد المشٌنة األفعال تلك ولعل

 الفاسدٌن هإالء ضد الجهاد إعبلن إلى دعاهم خطاباته أحد ففً. اإلسبلمً الدٌن مبادئ عن وخروجهم حكمهم لفساد نظراا  للعثمانٌٌن

 قد الشرٌعة وأحكام..  عفت قد الدٌن رسوم: "أن للناس ٌإكد آخر خطاب فً وهو ،"الفساد األرض فً أظهروا: "ألنهم والظلمة

انتهكت قد والمحارم..  طمست ". 
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 إلى العثمانٌون أساء حٌث الٌمنٌٌن، لدى وتذمر سخط مصدر اآلخر هو شكل فقد -حٌنذاك- الٌمن فً القضابً للجهاز بالنسبة أما

 مستحقٌها ؼٌر اتواله عندما: "محدث مإرخ ٌقول كما القاضً وظٌفة تدهورت وقد باسمها، ٌحكمون كانوا التً اإلسبلمٌة الشرٌعة

 ولقد علٌه، وٌتحاسدون شرابه، فً ٌتزاٌدون ثم مضروب خراج وعلٌهم القضاء، والٌة ٌشترون: "كانوا حٌث" إلٌها ٌسعون ممن

ؼٌره ذلك اشترى وقد سنة من أقل المدٌنة أو القطر أحدهم ٌتولى ". 

 الحق قول عن عدولهم مقابل". ٌظهرونها وقد االختفاء من ضرب: "على ٌؤخذونها هإالء، بٌن ؼالبة سمة فكانت الرشوة ظاهرة أما

 الجرموزي المإرخ ٌوضح كما التجار أو االجتماعٌة الوجاهات ذوي من طابلة أمواالا  ٌتقاضون كانوا ما فً. الناس عامة قضاٌا فً

قضاٌاهم فً ٌؤخذونه ما ٌنحصر فبل والعظماء والتجار الكبراء قضاٌا فً وأما: "قوله فً ". 

 الشرٌعة تعالٌم تطبٌق عدم نتٌجة المجتمع، أوساط فً الخبلفات حدة ازدٌاد إلى القضاء نظام فً التبلعب ذلك أدى فقد الحقٌقة وفً

الناس قضاٌا فً والتسوٌؾ المماطلة إلى إضافة المتخاصمٌن، بٌن السمحاء . 
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: بعض تقرٌب إلى عمدوا حٌن العثمانً الحكم من النفور وإلى تذمرهم إلى أدى األهالً، نفوس فً العمٌق األثر له كان آخر جانب

 حٌن -إلٌه ذهبنا ما فً- جلٌة واضحة الصورة وتظهر ،"عنها ؼرباء باعتبارهم وذلك الببلد حكم فً تساندهم طبقة لتكوٌن الٌمنٌٌن"

 عدداا  نطاقه فً ضم المركزي، الوالٌة حكم إطار ضمن عثمانً- زٌدي بدٌل إقامة: "على للٌمن والٌته فترة خبلل باشا حسن قام

 الدولة ممثل باعتباره العثمانً الوالً قبل من تولٌتهم من الحكم شإون تسٌٌر فً الحق استمدوا" الزٌدٌٌن األمراء من محدوداا 

 .العثمانٌة

 وضرب وواالهم ظاهرهم: "...الذي الدٌن شرؾ اإلمام بن الدٌن شمس بن محمد األمٌر إلى كوكبان فً األمور تسٌٌر أوكل فقد

 محمد بن أحمد األمٌر ولده تصدر ما فً علً، بن الحسن اإلمام ضد قواتهم صفوؾ فً وحارب" لهم وخطب سلطانهم باسم السكة

 والبه مقابل ولجنوده له سنوٌة رواتب أقرت ولقد". أعضابهم وأعظم األتراك أعوان: "من وكان. محمد بن القاسم اإلمام لمحاربة

 والعة مسور جهات وهً سٌطرته تحت تقع كانت التً المناطق من الضرابب جمع إلٌه أوكل فقد ذلك إلى إضافة. العثمانٌة للدولة

األنحاء هذه فً الضرابب التزام صاحب باعتباره. الجهات هذه ٌوالً وما تٌس وجبل وقراضة . 



 كان فٌما. ثبل حصن على أمٌراا  المطهر بن إبراهٌم تنصٌب تم كذلك هللا، لطؾ األمٌر إلى الشرؾ ببلد فً الحكم مهام أسندت بٌنما

 إلى نفوذه وامتد السودة، ببلد على حاكماا  عٌن فقد المعافا بن هللا عبد أما حجة، ببلد على عامبلا  الرحمن عبد بن الرحٌم عبد األمٌر

العثمانٌٌن ظل فً مإثرة مكانة بلػ: "وقد وعذر، ووادعة األهنوم ". 
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 إلى". سناجق أو أمراء: "عثمانٌة ألقاباا  منحهم طرٌق عن -لهم الموالٌن- الشمالٌة المناطق أمراء تكرٌم فً العثمانٌون الوالة وبالػ

 بناء استانبول من والترقٌات الخلع: "لهم ٌرسلون كانوا أنفسهم العثمانٌة الدولة سبلطٌن فإن ذلك من وأكثر بل الهداٌا، إعطابهم جانب

الٌمن والة طلب على ". 

 األهالً، كاهل أثقل أنه إلى إضافة الببلد، فً واالجتماعٌة السٌاسٌة المكانة ذوي وخاصة المجتمع، طبقات باقً الوضع ذلك أثار وقد

الذكر اآلنفة- الحاكمة الطبقة لٌهاع تحصل التً االمتٌازات أعباء علٌهم تقع الذٌن -. 

 وذلك للحكم، المناوبة القبابل من الرهابن، جمع ظاهرة فً والمتمثلة العثمانٌون اتبعها التً السٌاسة تلك الٌمنٌٌن، تذمر من زاد ومما

 أوضح وقد إلٌهم، الناس أقرب أو المشابخ، أبناء من الرهابن هإالء ؼالب وكان. العثمانٌة السلطة ضد تمردها وعدم والبها لضمان

 ذلك ؼٌر أو حق إمام من ُمخالفهم إلى مال أو الرعٌة من أمرهم خالؾ من أن ذلك ومن: "بقوله الظاهرة تلك جلً بشكل الجرموزي

إلٌه ٌعتزي كان من أو المخالفة، البلد شٌخ أوالد من أنثى، أو ذكر من كبٌراا  أو كان صؽٌراا  الرهابن، قبض إلى عمدوا ". 
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 األكٌدة، العمارة علٌهم ٌعمرون ثم: "مظلمة سجون فً وضعهم ٌتم كان حٌث الرهابن، هإالء معاملة أساءوا -العثمانٌون- أنهم إال

 مابتٌن زهاء أن ٌذكر حٌن القول، هذا لؤلحداث معاصر مإرخ وٌإكد". الٌمن أرض رهابن من كثٌر مع فعلوا كما ٌهلكوا، حتى

 ولم الجهات، جمٌع من وأؼلق السجن، إٌداعهم تم. نهم قبابل من العدد نفس وقرابة الحٌمة، أهالً من -مشابخ بٌنهم- شخصاا  وخمسٌن

أنفس سبع إال: "الجرموزي حسب منهم، ٌعش ولم الرهابن، من فٌه من جمٌع وفاة إلى أدى الذي األمر متنفساا، له ٌجعل ". 

 إلى تسًء كونها العثمانٌٌن، ضد العداء روح وأثارت األهالً، لدى وتذمر استٌاء محل النساء، من الرهابن ظاهرة كانت ولقد

المسلمٌن حرمات لقدسٌة وعلنً صرٌح انتهاك من فٌها لما سمعتهم، . 

 تمرد -معاصر مإرخ حسب- لنا ٌفسر الذي األمر وهو السجون، فً التمرد حاالت إعبلن إلى كذلك أفضى الرهابن معاملة سوء إن

 التعب أشد أتعبهم قد: "القلعة سجن على القابم أن نتٌجة. م97:9/ ه8;; عام من رجب شهر فً القاهرة قلعة سجن رهابن وعصٌان

 مع القلعة فً ومزارع بستانٌن عمل على ٌكلفهم كان أنه حتى االمتحان، أشد وامتحنهم والنصب، والنكد والمهن المحن جمع وكلفهم

المزٌد الدابم والعمل الشدٌد الضرب ". 

 ٌوضع بؤن -حٌنذاك الٌمن والً- باشا حسن أمر حٌن األهالً، واستٌاء سخط معها أثارت بشعة، بصورة التمرد ذلك إخماد تم وقد

عال مكان أرفع من القلعة رأس من بهم وٌرمى: "أكٌاس فً القلعة سجناء كل ". 
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 فً- األهالً وانقبلب الٌمن، أقالٌم بعض فً االضطرابات من عدد الندالع المباشرة األسباب أحد كان الرهابن، معاملة سوء ولعل

 الحجرٌة، فً الشرجبً علً األمٌر تمرد عندما( م9;97/ ه9448) سنة فً حدث ما فً ذلك وٌتضح العثمانٌٌن،، ضد -األقالٌم تلك

 المحتجزٌن الرهابن من مبات إلخراج تعز، ومدٌنة الحجرٌة بٌن القابمة العثمانٌٌن وقبلع سجون مهاجمة هو به، قام عمل أول فإن

 .فٌها

ٌّن  الرهابن تمرد عندما م،9844/ ه:944 سنة عدن مدٌنة سجن فً حدث لما -إلٌه ذهبنا ما فً- جلً بشكل كذلك األمر وٌتب

 وشحنوا والبارود، السبلح من هناك كان ما: "على استولوا حٌث المعاملة، سوء من قاسوه ما جراء حراسهم، على فٌه المحتجزون



 القوات على السلبٌة ونتابجها السجناء تمرد حركة اتساع من وخوفاا  األتراك، الجنود مهاجمة من أنفسهم عن للدفاع" فٌها التً المدافع

 لهم ٌتعرض وال الخروج، فً اإلذن والمحابٌس الرهابن ٌعطوا أن: "مسإولٌه وكبار المدٌنة حاكم رأى فقد المدٌنة، فً العثمانٌة

والمحابٌس الرهابن أهالً قبابل من انتقامً فعل رد ألي كذلك وتحسباا ". أحد . 
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 التً األفعال فً بوضوح ٌتبٌن ذلك ولعل العثمانٌون، ٌفعله ما جراء األهالً كابده الذي ستٌاءواال التذمر فٌها ٌتجسد أخرى صورة

 التعذٌب ضروب شتى إنزال إلى العثمانٌون عمد فقد العثمانٌة، القوات قبضة فً ٌقعون كانوا الذٌن الحرب، أسراء حق فً ارتكبت

 فً ٌودعون أو قتلهم ٌتم كان حٌث الحنٌؾ، اإلسبلمً الدٌن بها أوصى كما األسٌر لحرمة مراعاة دون أسراهم، فً والتنكٌل

 ضد العثمانٌون مارسها التً الصور أبشع من حً، وهو األسٌر جلد سلخ عملٌة وكانت" األنعام تساق كما: "إلٌها وٌساقون السجون،

 وقع أن بعد علً، بن عامر جلد بسلخ باشا سنان أمر حٌنما -مرات عدة- لذلك حٌاا  مثاالا  الجرموزي المإرخ وٌورد األسرى، هإالء

مثله فً مثله فعلها ما ُمثلة به ٌمثل: "وأن ،(م:;97/ ه9449) سنة المعارك إحدى خبلل العثمانٌٌن أٌدي فً ". 

 بالقطران والتحرٌق الخوازٌق على ركزهم: "ٌتم كان أنه -معاصر مإرخ حسب- درجة إلى أسراهم تعذٌب فً العثمانٌون بالػ وقد

مسلم ٌفعله ال مما ذلك وؼٌر وضربوه وزندوه زنجروه مهاناا  بقاءه أحبوا ومن رأسه اجتزوا عذابه سهلوا ومن والبارود، ". 

 الحكم ضد الثورة إعبلن إلى المطاؾ نهاٌة فً أدت التً األسباب من جملة لنا ٌتضح أوردناها التً األوضاع لجملة وباستقراء

 ضد المقاومة صفوؾ فً وانخرطوا الثورة، بتلك للقٌام محمد بن القاسم اإلمام لدعوة استجابوا حٌن الٌمنٌون، جسدها التً العثمانً،

الرسالة من التالٌة الفصول فً مفصبلا  سٌكون ما وذلك العثمانً، الوجود . 
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محمد بن القاسم اإلمام ثورة مراحل الثانً الفصل  

م9844-9;97/ ه9495-9448: )األولى المرحلة ) 

 توطبة

ا  إلٌها أشرنا كما- العثمانً الوجود ضد الثورة لقٌام الداعمة الربٌسة المسببات مثلت التً العوامل ان فٌه شك ال مما  تطلب -سابقا

- هإالء على للخروج حق إمام قٌام إلى ملحة كضرورة الجبلً، الشمال فً العثمانً للحكم المعارضة القوى من آخر أو بشكل

 بعودة التبشٌر أرادوا إنما بذلك وهم العظٌمٌن والجور العذاب األهالً أذاقوا قد كونهم. الزٌدي المذهب إلٌه ٌذهب كما -العثمانٌٌن

محمد بن القاسم اإلمام ظهور من سنوات بضع قبل الزٌدٌة، لئلمامة وشٌكة . 

 كً السٌاسً، نشاطها بذلك لتستعٌد -وقتبذ- القابمة الحالة ظروؾ تتطلبها ماسة بحاجة كانت الزٌدٌة اإلمامة فإن األمر حقٌقة وفً

العثمانٌٌن ضد المقاومة زمام تسنم بالتالً لها ٌتسنى . 

 ضد مقاومة ،(م9;97/ ه9448) عام فً القاسم اإلمام دعوة إعبلن قبل عاماا، األربعٌن تجاوزت زمنٌة حقبة خبلل الٌمن شهدت ولقد

 بالضعؾ اتسمت أخرى مرحلة لتبدأ بوفاته وانتهت( م9794-9769) الدٌن شرؾ اإلمام بن المطهر زمامها قاد العثمانً، الوجود

 حكم نظام ضمن عثمانً زٌدي بدٌل إقامة من -الوالً- باشا حسن تمكن أن إلى المطهر أبناء بٌن آنذاك القابم والخبلؾ التباٌن نتٌجة

المركزي الوالٌة . 

(1/30) 

________________________________________ 

 نعومة ومنذ فهو محمد، بن القاسم اإلمام وشخصٌة مبلمح تكوٌن فً كبٌر حد إلى ساعدت قد -الذكر اآلنفة- الزمنٌة الفترة ولعل

 اإلمام بن المطهر جٌش فً المقاومة عناصر أحد كان نفسه والده إن بل العثمانً، الحكم ضد كفاح ومرحلة مرٌراا  واقعاا  شهد أظافره

العثمانٌة القوات ضد كثٌرة حروباا  معه وخاض الدٌن، شرؾ . 



 مإرخ ٌإكد كما القاسم، لئلمام ،(م9846-97:4) باشا حسن فترة خبلل الشمالٌة المناطق شهدتها التً الكبٌرة التؽٌرات هٌؤت ما فً

 فً كبٌراا  دوراا  لعبت التً الٌمنٌة الشخصٌات أهم من ولٌكون ،"تؤثٌر ذا إماماا  طوٌل أمد بعد لٌصبح مناسباا  محلٌاا  ظرفاا : “محدث

المٌبلدي عشر السابع القرن بداٌة عند -حٌنذاك- الحدٌث الٌمن تارٌخ . 

 وحوث صعدة فً العلم، وَتَلقى الهجر مراكز أبرز بٌن خبللها تنقل العلم، لطلب متفرؼاا  عدة سنوات محمد بن القاسم اإلمام مكث

 حسن قوات أسرت عندما إال ٌؽادرها ولم بها، بؤس ال فترة فٌها بقً والتً األهنوم، إلى إضافة وصنعاء، والحٌمة وكوكبان والرجم

 وتوجهاته شخصٌته تكوٌن مسار فً هامة نقطة األهنوم فً بقابه فترة مثلت ولقد ،(م97:8/ ه5;;) سنة داود بن الحسن اإلمام باشا

 -حٌنذاك- المإٌدي الحسن لئلمام استجابة هناك تجمعوا الذٌن الزٌدي المذهب شٌوخ من العدٌد معرفة له أتاحت كما. والفقهٌة الدٌنٌة

 ما فً اتخذها العثمانً، الحكم مقاومة فً الهامة المعاقل أحد كونها -األهنوم- فٌها األوضاع على االطبلع من مكنته أنها إلى إضافة

إلمامته حٌوي كمعقل بعد . 
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 التتلمذ هناك له وأتٌح الشرؾ جهات صوب المرة هذه كانت حٌث العلم، لطلب تنقبلته األهنوم من خروجه عقب القاسم اإلمام واصل

 العلمٌة محطاته أحد كذلك حجة وكانت". وصنعاء تٌس وجبل الحٌمة: "إلى إثرها انتقل. النبوي الحدٌث علماء أشهر من عدد ٌد على

 إلى تلك تنقبلته أدت وقد". فٌها فسكن الشرؾ جهات: "فً رحاله حط ثم". كثٌراا  علماا  عنه وأخذوا وعلماإها فقهاإها تلقاه: "حٌث

بعد ما فً إمامته إعبلن عند اإلٌجابً األثر لها كان الزٌدٌٌن، السادة أوساط بٌن فضله واشتهار صٌته ذٌوع . 

 قد العثمانٌٌن وأن سٌما دعوته، مباشرة سبقت مرحلة وهً التامة، بالسرٌة -الذكر السابقة- تنقبلته ٌحٌط أن القاسم اإلمام حرص

 للقبض ومطاردته علٌه التجسس فً ٌجتهدون: "فؤخذوا" جانبه خافوا: "فإنهم الجرموزي وحسب إمامته ظهور قبل بخطورته شعروا

طابل دون علٌه ". 

 كونه ورجالهم، العثمانٌٌن أعٌن عن التواري تقتضً الضرورة أن رأى حٌن العثمانً، الحكم نطاق اعتزل قد القاسم اإلمام أن وٌبدو

 لؤلوساط ٌتوجه بدأ حٌنما جلٌة بصورة ذلك وٌتضح. الزٌدٌة اإلمامة إحٌاء قضٌة ٌتبنى وسٌاسً فقهً ناشط إلى ٌنتقل بدأ قد

العثمانً لتسلطا من للتخلص اإلمامة فكرة لتبنً للعثمانٌٌن المعارضة . 

 والظروؾ المرحلة خطورة خبللها من لهم وضح الشمالٌة المناطق من العدٌد فً المنتشرٌن أتباعه مراسلة إلى -اإلمام- عمد ولقد

 تهٌبة على رسابله فً أٌضاا  حرص كما. لحكمه المعارضٌن ضد القمعٌة إجراءاته من باشا حسن تشدٌد مع خاصة بهم، المحٌطة

اإلمامة ألمر األهالً . 
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 كما فٌها أكد -الذكر اآلنؾ- علً بن الحسن اإلمام أعوان كبار أحد ناصر بن الحسن لؤلمٌر العصٌمات ببلد إلى بها بعث رسالة ففً

 إال ٌتم لن ذلك أن إلى مشٌراا . العثمانٌٌن لمحاربة واضحة دعوة وفٌها". ادلهم الشرٌؾ والشرع عم قد الجور أن: "الجرموزي ٌقول

 وفقهاء الظاهر وفقهاء ذمار علماء" بكبار التقى -الؽرض لهذا- صعدة مدٌنة إلى جوالته إحدى وفً. الزٌدٌة اإلمامة إحٌاء طرٌق عن

اإلمامة بؤمر القٌام ضرورة على أكدوا والذٌن". صنعاء . 

 السادة من مإٌدٌه ؼالب مع القاسم اإلمام أجراها التً واللقاءات والمشاورات المراسبلت تلك استؽرقت فقد األمر حقٌقة وفً

 األوساط فً تكتل قٌام خبللها من توخى األساسٌة المرتكزات من جملة ٌبلور أن فٌها استطاع سنوات، عدة القبابل وشٌوخ الزٌدٌٌن

العثمانً التسلط من الخبلص سبٌل فً اإلمامة، ظهور إلى بالتالً ٌإدي الشمالٌة، المناطق فً للعثمانٌٌن المعارضة . 

 طابع ذو وروحً دٌنً نفوذ لهم كان: "والذٌن -الشٌعة- والفقهاء السادة من الكثٌر لتشمل له المإٌدٌن رقعة اتساع مع ذلك تزامن ولقد

المحاربة تقالٌده ذلك فً بما القبلٌة الحٌاة بنمط وطٌداا  ارتباطاا  وٌرتبطون ؼالباا، وأهلً محلً ". 

 حٌن سنوات، بضع خبلل ٌتجلى الذي األمر وهو". التشكل دور فً لئلمامة جدٌداا  حزباا  وكان: "محدث مإرخ حسب ٌتضح وهكذا

 والفعل الوجود إلى الزٌدٌة اإلمامة إعادة طرٌق على واألجدر األقوى والزعٌم اإلمامً، التوجه إلى داعٌة أهم القاسم اإلمام أصبح

بعد ما فً -لنا- سٌتبٌن كما . 
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الدعوة إعبلن  

 دعوته وانتصرت صٌته هللا أظهر فلما. "الظهور على دعوته توشك الذي اإلمام باعتباره التداول قٌد ٌظهر القاسم اإلمام اسم بدأ

 اإلمامة، بمنصب القٌام على األجدر الزٌدٌة رجال من الكثٌر نظر فً وكان". الحد كبلل األعداء وعرؾ الوعد، صدق األولٌاء تحقق

باألمر النهوض منه وطلبوا المناصرون إلٌه فتقدم . 

 بتهٌبة والقٌام سراا  مباٌعته وأعلنوا". شٌعتها من الهامات وبطارقها الكرام العترة سراة من رجال: "أٌده فقد الجرموزي وحسب

باإلمامة دعوته إلشهار الظروؾ . 

 العلماء كبار من بعضاا  استشار فقد لذلك أمره، ٌتركوا لن بؤنهم العثمانٌٌن إلى بلؽت قد أخباره أن تبٌن عندما القاسم اإلمام أدرك ولقد

 مإرخ حسب رأوا فقد األكثر أما: ذلك على شجعون قد القابم للحكم منهم معارضة األشد أن وٌبدو الدعوة، إعبلن بشؤن والشخصٌات

 عرٌش وأبً وصعدة وصنعاء زبٌد من الجهات جمٌع وتملكهم األتراك قوة من ٌرون كانوا لما: "بعد ٌحن لم الوقت أن: معاصر

الحربً وعتادهم عددهم وكثرة وقوتهم وطؤتهم شدة إلى باإلضافة" ونواحٌها المدن هذه مخالٌؾ وجمٌع وصبٌا . 
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 فٌه لما سنحان، ببلد من بالدعوة القٌام ٌكون أن مستشارٌه كبار بعض علٌه فؤشار القبلً، التؤٌٌد من شٌباا  ٌضمن أن اإلمام على بقً

 والتً واآلمنة، الكثٌرة منافذها إلى إضافة العثمانٌٌن، مركز عن ولبعدها الحصٌنة، وجبالها موقعها أهمٌة وإلى القبابل نصرة من

 دعوته إعبلن قبٌل القاسم اإلمام حل فقد لذلك". الرأي هذا اإلمام فاستصوب: "العثمانٌة القوات داهمته ما إذا الخروج سهولة له تتٌح

 سنة محرم شهر أواخر فً وذلك إماماا، مباٌعته تامة وبسرٌة محدود نحو على هناك جرت حٌث الحقار، جهة من سنحان ببلد فً

م9;97/ ه9448 . 

 على االختٌار فوقع أماناا، أكثر ٌكون الدعوة إلعبلن آخر معقل اختٌار ضرورة العثمانً للحكم المناهضة القوى بعض رأت وعندبذ

 جبل من بالقرب الحمر وادي ٌسمى موضع إلى ذلك إثر اإلمام فوصل. العثمانٌة القوات متناول عن والبعٌد المنٌع قارة حدٌد جبل

 الشرفً المإرخ أشار وقد. المنصور باإلمام وتلقب م،9;97 أكتوبر سبتمبر/  ه9448 صفر شهر بداٌة فً دعوته أعلن ومنها قمر،

قصٌدة مطلع ذلك إلى : 

صفر فً المنصور القاسم إمامنا....  قمر من الؽراء الدعوة ابتدا ثم  

 ،"باروت أرطال وثبلثة بندقٌن: "وأعطاه سراج بن زٌد أبو الشٌخ وهو سنحان مشابخ كبار أحد قارة جبل إلى شٌعه قد قبلها وكان

 تعاضد إلى دعوته تإدي أن القاسم اإلمام وتوقع. العثمانً الوجود ومقاومة الثورة محورها جدٌدة مرحلة لبداٌة واضحة داللة وهً

العثمانٌٌن على ناقمة ذاك إذ كانت التً الوالٌة حكم ضد واسع بشكل الٌمنٌة القوى . 
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 مؽزى ذات قصٌدة وفً والروحً، المذهبً وزنهم لهم كان وعلماء وقضاة سادة قبل من أٌُدت قد كانت القاسم اإلمام دعوة ولعل

دعوته إظهار فً القاسم اإلمام فٌها ٌحث هإالء أحد قالها المعالم، واضح سٌاسً دٌنً : 

والكرم المجد وضاع ضاع والدٌن....  الهمم بعده وضاعت الوفاء ضاع  

والظلم األستار حوله من والعدل....  معالمه تخفى ال الناس فً والجور  

مهتضم الرحمن عبد من وكل....  محترم الشٌطان تابع من وكل  



 الجور بلػ حد أي وإلى األهالً، أوساط فً األوضاع إلٌه آلت ما إلى السٌاسً مدلولها فً تعبر -الذكر اآلنفة- للقصٌدة متؤنٌة وقراءة

 الذي األمر وهو -األول الفصل فً أشرنا كما- أفعالهم خبلل من الدٌن إلى هإالء أساء لقد بل العثمانٌون، ٌمارسه كان الذي والظلم

ضدهم الثورة اندالع إلى أدى . 

 الٌمن فً حكمهم زعزعة على ٌعمل للعثمانٌٌن صرٌح تحد بمثابة بات القاسم، اإلمام ٌتزعمه الذي اإلمامً المشروع بؤن ٌبدو وهكذا

 القاسم، لثورة األولى المرحلة تبدأ -آنفاا  أشرنا كما- الدعوة وبإعبلن آخر، جانب من جدٌدة إمامة إقامة تطلع عن وتعبٌر جانب، من

ٌّن قد كان -القاسم سٌرة كاتب- الجرموزي المإرخ أن إلى اإلشارة وتجدر  نهضات أربع إلى قسمها حٌن القاسم اإلمام ثورة مراحل ب

الجبلً الشمال فً إمامً حكم ظهور عن(م9844-9;97/هـ;944-9448) األعوام بٌن أسفرت -المقدمة انظر-( مراحل) . 
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الشمالٌة المناطق وقبابل مشابخ إلى اإلمام رسابل  

 فً القبابل ومشابخ األهالً إلى والرسابل طاباتالخ خبلل من نداءاته توجٌه فً قارة جبل فً دعوته إعبلن بعد القاسم اإلمام بدأ

 السٌاسٌة المنشورات تشبه: "محدث مإرخ حسب الخطابات هذه وكانت ثورته، ومناصرة دعوته لتلبٌة وؼٌرهم، الشمالٌة المناطق

 وحثهم األهالً، لدى المقاومة روح إلذكاء -اإلمام- إلٌها ٌدعو كان التً المبادئ طٌاتها فً حملت حٌث ،"المعاصرة األزمنة فً

حكمهم فساد نتٌجة للعثمانٌٌن الخضوع وعدم الثورة على بالتالً . 

 األتراك هإالء قتل أوجب قد هللا أن: "ٌإكد حٌث العثمانٌٌن، محاربة إلى ٌدعو الشام، وادعة قبابل إلى رسابله إحدى فً فهو

ومبادبه اإلسبلم عن خروجاا  ٌعد ذلك كون -العثمانٌٌن- هإالء وإطاعة مواالة من القبابل تلك وٌحذر". العرب من وأعوانهم . 

 وهادنت استكانت قد القبابل بعض كون حتمٌة، نتٌجة كان الٌمنٌٌن رقاب على العثمانً الحكم تسلط استمرار أن اإلمام أوضح ولقد

 الثورة، ومإازرة اإلمامٌة للدعوة االستجابة عدم أن أٌضاا  وٌإكد حق، وجه دون علٌهم تجبى كانت التً باألموال أمدتهم بل هإالء،

 بعض فً األسلوب هذا إلى عمد قد اإلمام أن وٌبدو والظلم، والقوة البطش من األهالً ضد ٌعتملونه فٌما العثمانٌٌن تمادي إلى تإدي

 ٌقول حٌن الٌمنٌٌن عامة إلى رسابله إحدى فً ٌتبٌن ذلك ولعل الثورة، صفوؾ إلى بالتالً ودفعها القبابل تحفٌز من كجزء خطاباته

أبداا  راٌة لهم استقامت ما نصرتنا عن والقعود بالمال، لهم وإمدادكم مداراتكم لوال: "أنه ". 
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 من أما البٌت، أهل طاعة وجوب فً هللا، ألوامر امتثال كونها اإلمامٌة للدعوة االستجابة ضرورة -فٌه- اإلمام ٌإكد آخر خطاب وفً

 فً ذلك لنا وٌتضح". وآخرته دنٌاه فً وٌمحقه المصابب أبواب علٌه هللا ٌفتح: "سوؾ وبالتالً هللا، أوامر خالؾ قد ٌكون ظهره ٌدٌر

 أن وٌبدو". مخالفتهم علٌكم وحرم البٌت، أهل أبمة طاعة علٌكم أوجب هللا فإن: "ٌقول حٌث األهنوم، قبابل إلى اإلمام وجهها رسالة

 الكثٌرٌن انضواء إلى أدت نتابج إلى األحٌان ؼالب فً أثمر قد القاسم، اإلمام إلٌه عمد الذي الدٌنً، قالبه فً الخطابً األسلوب هذا

الثورة راٌة تحت . 
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 والجهاد الدعوة، لنداء استجابتها لعدم نتٌجة القبابل بعض قؾلمو اللهجة، شدٌد استنكاراا : اإلمام رسابل من آخر جانب فً ونستقرئ

 مضربٌن الجهاد عن رأٌناكم هللا رحمكم وأنتم: "فٌها ٌقول حجة ببلد من الظهرٌن هجر قبابل إلى بعثها رسالة ففً العثمانٌٌن، ضد

 لم وإنكم الجهاد، مواطن من موطن فً ساعةا  وقؾ رجبلا  منكم نرَ  لم فإنا: "بقوله إلٌه ذهب بما مستدالا ". علٌكم ٌفرضه لم هللا وكؤن

 عدم إلى أدت التً والمسببات األعذار ٌلتمس الذكر اآلنؾ استنكاره مع -اإلمام- نجده أننا إال". سبلحاا  الظالمٌن لجهاد تعتدوا

 ٌستدعً ظرؾ فً فهو الصواب، من جانب على تكن لم ولو حتى ،"بؤنفسكم الجهاد عن وعذرتكم: "القبابل لتلك الفعلٌة المشاركة

 والمجاهدٌن، الثورة لمساندة المال بذل ضرورة إلى ٌدعوهم آخر جانب فً أنه إال القبابل، هذه الستمالة المهادنة سٌاسة اتباع علٌه

ٌّنا: "ٌقول حٌن الدفع، واجبة مالٌة مبالػ علٌهم وٌفرض بل  بنقمة إٌاهم محذراا ". أموالكم قدر على تفترقونها حرؾ ستمابة علٌكم وع



 فً ما ٌمتثل لم ومن: "الجهاد فً فرضها التً هللا ألوامر معصٌة ٌعد ذلك كون األموال، تلك بدفع التزامهم عدم حالة فً هللا من

بذنبه له اآلخذ وهو حسبه فاهلل التنزٌل ". 
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" ومناطقهم ممتلكاتهم على خوفهم: "بحجة الجهاد تشاركه لم التً القبابل تلك تؤنٌب على رسابله بعض فً القاسم اإلمام حرص ولقد

 تعتمله ما خبللها من ٌبٌن العثمانً، الحكم لسلطة المعالم واضحة صورة رسم إلى عمد بل بذلك ٌكتؾ ولم. العثمانٌة القوات أٌدي من

- القبابل لبعض العثمانٌون قطعها التً العهود أن إلى وٌشٌر الببلد، على سٌطرتها إبقاء سبٌل فً الواقع أرض على السلطة هذه

 تضررت ما إذا نكثها، ٌتم ما سرعان -العثمانً للحكم والبهم على بقوا طالما ومناطقهم وبممتلكاتهم بهم المساس عدم فً والمتمثلة

 أوجب وقد: "ثورته ومناصرة لمساندته حثهم على ٌؽفل لم ذلك مع وهو". بالعهود وفابها وعدم الدولة بهذه عرفتم ولقد: "مصالحهم

ْقَوى اْلِبرِّ  َعلَى َوَتَعاَوُنوا: }تعالى بقوله مستشهداا " معاونتنا علٌكم هللا َواْلُعْدَوانِ  اإِلْثمِ  َعَلى َتَعاَوُنوا َوالَ  َوالتَّ }. 

 العامة األوضاع لفساد نظراا . العثمانٌٌن على للثورة الدٌنٌة الطبٌعة على ورسابله، خطاباته كل فً القاسم اإلمام ركز فقد وؼالباا 

هإالء ٌرتكبها التً أخبلقٌة والبل المشٌنة التصرفات إلى مشٌراا  لحكمهم . 

 عطلت، قد الشرٌعة وأحكام طمست، قد الهدى وأعبلم عفت، قد الدٌن رسوم: "أن ٌعنً العثمانٌٌن تسلط أن ٌإكد آخر جانب فً وهو

 افترض ما إلى هللا رحمكم البدار البدار: "المقدس الكفاح طرٌق إال الٌمنٌٌن أمام ٌبقى ال النحو هذا وعلى". رفضت قد والفرابض

العثمانً الحكم ضد والثورة اإلمامة دعابم إرساء سبٌل فً" عدوكم جهاد من علٌكم . 
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نفوذه وتوسٌع القاسم اإلمام ثورة دعابم إرساء فً الوطنٌة القوى دور  

 قبل من كبٌرة استجابة وجدت حٌث لدعوته، القبلً التؤٌٌد من شٌباا  ٌضمن أن -الذكر السابقة- رسابله خبلل من القاسم اإلمام استطاع

تصرفاتهم وسوء العثمانٌٌن سٌاسة من تذمرهم عن تعبٌراا  فٌها رأوا الذٌن األهالً . 

 كما ألنها اجتماعً مضمون ذات كانت الثورة هذه وأن العثمانً الحكم ضد ثورة بمثابة -حٌنذاك- اإلمام دعوة تعتبر أن ؼرابة وال

الٌمنٌٌن عن الظلم برفع وتطالب العثمانً الحكم فساد تحارب كانت: "سالم مصطفى سٌد الدكتور ٌقول ". 

 والفقهاء السادة من العدٌد أن وٌبدو. المناطق تلك إلى العثمانٌة الجٌوش وصول من أسرع الثورة، لهذه القبابل استجابة كان ولقد

الدعوة بمركز االلتحاق إلى منهم البعض سارع: "قد محدث مإرخ ٌقول وكما بل حدث، ما لتؤٌٌد مهٌبٌن كانوا الزٌدٌٌن ". 

 حسن بها قام التً المحاوالت رؼم مناصرته، على القبابل تلك لمشابخ تحرٌضه خبلل من دعوته، نطاق توسٌع القاسم اإلمام واصل

معارضٌه صوت إلسكات -الوالً- باشا . 

 إلى العثمانً الحكم ضد الثورة شرارة وامتدت بل الشمالٌة، المناطق أقالٌم انتفاضات توالت حتى الوقت من قلٌل سوى ٌمض ولم

الٌمن أرجاء ؼالب . 
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 شاطب، كجبل الشمالٌة، المناطق من عدد إلى التامة بالسرٌة أحٌطت بتحركات قام بل بعوثه، أو رسابله ببعث اإلمام ٌكتؾ ولم

" جبالها قمم فً النار وأشعلت" لئلمام، والبها وأعلنت للدعوة، المناطق تلك قبابل استجابة إلى بالتالً أدت وحٌدان، حوث وهجرة

 اآلخر ربٌع أول فً -اإلمام لدعوة االستراتٌجً العمق شكلت والتً- والشرؾ األهنوم قبابل سارعت كما. للثورة بتؤٌٌدها إعبلناا 

وعذر ظلٌمة قبابل إلى إضافة الثورة، راٌة تحت لبلنضواء م،:;97 ٌناٌر;/ ه9448 . 

علً بن عامر ،"اإلمام عم إلى والعقد الحل وجعلوا: "والبها أعلنت قد األخرى هً الحٌمة قبابل كانت األثناء هذه وفً . 



 التحقوا الذٌن الجنود أن حتى الثورة، عضد لشد والرجال باألموال اإلمام أمدت فقد والمؽارب، ومسور جمٌعها العة ببلد قبابل أما

 أٌضاا  اإلمام وجد وقد" انتشرت النواحً تلك فً ٌدٌه على اإلمامٌة واألمور لدٌه تكاثرت قد: "الجرموزي ٌقول كما الدعوة، بمركز

الٌمنٌة القبابل أكبر وبكٌل، حاشد قبابل من بدعوته ترحٌباا  . 

 األسلحة من النادر القلٌل إال امتبلكها عدم رؼم جانبها، إلى الؽلبة كانت العثمانٌة القوات ضد ضارٌة معارك القبابل تلك خاضت ولقد

 أن استطاعت -القبابل- أنها إال -الثورة على قدرتهم إلضعاؾ األهالً من األسلحة ٌجمعون كانوا العثمانٌٌن الوالة أن نتٌجة- النارٌة

منها العثمانٌٌن بؤٌدي ما على استٌبلبها خبلل من وذلك العثمانٌة، القوات وبٌن بٌنها الحرب قٌام عقب األسلحة نقص عملٌة تعوض . 
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: من العدٌد إلٌها تدافع التً شهارة، فً األمر صاحب القاسم اإلمام أصبح وقد إال م،9;97/ ه9448 سنة من األول النصؾ ٌمض ولم

 الشرفً المإرخ ٌقول وكما أحد، على خافٌاا  ودعوته اإلمام أمر ٌعد فلم وهكذا". عظٌمة كثرة لدٌه الناس وكثر ناحٌة، كل من الوفود"

 حاله، على ومتعرؾ متوقد بٌن ما واآلفاق األطراؾ أهل وقصده ؼٌرهما، إلى عدن، إلى مكة من صٌته وارتفع ذكره، شاع: "فقد

والٌته فً وداخل ". 

 أثناء أساسٌة بؤدوار قاموا قد هإالء وكان الشمالٌة، المناطق فً االنتفاضات قٌادة إلٌهم أسندت الذٌن مإٌدٌه بكبار القاسم اإلمام دفع

 ولقد. العثمانً الحكم ضد الثورة راٌة تحت لئلنضواء األهالً حث إلى. تؤثٌرها نطاق ومد مناصرتها فً وكذلك للدعوة، اإلعداد

 سبٌل على- ولّى حٌث العثمانٌٌن، أٌدي من وانتزعها افتتحها التً المناطق على هإالء تولٌة إلى حكمه دعابم لتوطٌد محاولة فً عمد

 وظلٌمة، شظب ببلد جحاؾ بن المهدي بن إبراهٌم إلى أوكل فٌما المحرابً، علً بن محمد بن هللا عبد وعذر األهنوم على -المثال

علً بن عامر عمه والها فقد الحٌمة ببلد أما ثبل، ببلد الحمزي الدٌن شرؾ بن الحسن إلى وأسند . 

 فً أشرنا كما- المذهب شافعٌة أقالٌم فً كذلك الثورة، حمى استعرت فقد لوحدها، الزٌدٌة القوى على منحصراا  الثورة أمر ٌكن ولم

 الحماطً، ٌوسؾ القاضً الببلد، بوسط اإلمامٌة الدعوة ممثل اتصل وقد. وعتمة ووصاب رٌمة وٌافع، الحجرٌة، مثل -األول الفصل

 فً القاسم اإلمام ثورة االنتفاضات تلك ساندت فقد وؼالباا . العثمانٌٌن ضد الكفاح تصعٌد على لحثها الوالٌة جنوب فً القوى ببعض

األولى مرحلتها . 
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 صفر شهر فً ٌده فً سقطت والتً السودة، إلى وصنعاء صعدة بٌن الواقعة المناطق أهم على ٌسٌطر صار أن بعد اإلمام انتقل

 ٌجعلها مما جبل ذروة على كونها -وقتبذ- اآلمن لموقعها نظراا  للسودة اختٌاره جاء ولقد. لحكمه مركزاا  واتخذها م:;97/ ه9449

 أٌضاا  تعد والتً. علً بن عامر وهو -آنذاك- قادته أكبر قاعدة حٌث الحٌمة إقلٌم عن بعٌدة ؼٌر أنها إلى إضافة التحصن، شدٌدة

حكمه لمركز العثمانٌة القوات مهاجمة حال فً لئلمدادات هاماا  مركزاا  . 

 على ٌسبػ أن: "محدث مإرخ حسب بذلك أراد وقد والقضابٌة، التنفٌذٌة مهامه رسة مما إلى -اإلمام- عمد السودة فً بقابه وخبلل

 على والته حث وإلى سٌطرته، تحت الواقعة المناطق شإون متابعة فً شرع حٌث". الحاكم الزٌدي لئلمام التقلٌدٌة السمات نفسه

 تتولى ،(مال بٌت) مالٌة إدارة أنشؤ كما. العثمانٌة القوات لمحاربة وإعدادهم المقاتلٌن، وتهٌبة الشرعٌة األحكام وإنفاذ الزكاة، جباٌة

 تحت بعد تنضو لم التً المناطق من عدد إلى قواته وإرسال تجهٌز إلى باإلضافة. سٌطرته تحت الواقعة المناطق من الضرابب جمع

حكمه دابرة إلى وضمها العثمانٌٌن، أٌدي من النتزاعها الثورة راٌة . 

االقتصادي جانبه تثبٌت إلى بالتالً وأدت الناس، تداولها". درهم نصؾ كانت: "فضٌة عملة أصدر الحكم مظاهر والستكمال . 
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للدعوة المعارضة الٌمنٌة والقوى العثمانٌٌن موقؾ  



 شك وال الشافعٌة، أو الزٌدٌة منها سواء الٌمنٌة القوى من لعدٌدا قبل من استجابة العثمانٌٌن ضد وثورته القاسم اإلمام دعوة وجدت

 الخارطة رسم فً شاركت- أخرى قوى الثورة هذه واجهت ما فً. الفترة تلك فً الٌمن ساد الذي العام التذمر إلى ٌرجع ذلك أن

األول مهدها فً وقمعها إخمادها حاولت -حٌنذاك للٌمن السٌاسٌة . 

 قد كانوا األمر حقٌقة وفً أٌدٌهم، من السلطة انتزاع بمثابة الثورة فً رأوا والذٌن أنفسهم، العثمانٌون القوى هذه مقدمة فً ٌؤتً

 اإلمام أسرة من الزٌدٌٌن األمراء بقاٌا الثانٌة، القوى مثلت بٌنما. علٌه للقبض بمبلحقته وبدأوا إمامته، ظهور قبل بخطورته شعروا

 الرتباط العثمانٌٌن جانب إلى صراحة انضموا والذٌن الجنوبٌة، األقالٌم أهالً من والعلماء النفوذ أصحاب إلى إضافة الدٌن، شرؾ

سٌطرتهم وبقوة -العثمانٌٌن- هإالء بوجود مصالحهم . 

 نجران وفً صنعاء، من الؽرب إلى حراز جبال بعض فً أساساا  والمتمركزٌن اإلسماعٌلً، المذهب أتباع كانوا فقد الثالثة القوى أما

الزٌدٌٌن مع دابم عداء على كانوا كما شٌعٌة، أقلٌة -حٌنبذ- ٌمثلون هإالء وكان الٌمن، شمال بؤقصى . 
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 العبء المطهر أبناء بقاٌا حمل حٌث القاسم، اإلمام دعوة ظهور عند الٌمنٌٌن من حلفابهم وبٌن العثمانٌٌن بٌن التعاون اتضح ولقد

 حجة حاكم المطهر بن الرحمن عبد بن الرحٌم عبد هإالء مقدمة فً وٌؤتً. دعوته على القضاء ومحاولة اإلمام محاربة فً األكبر

: بإشعال وطالب اإلمامٌة، الدعوة بقٌام باشا حسن الوالً إببلغ إلى سارع من وأول بل اإلمام، حارب من أول كان الذي وأقالٌمها

 بالتالً ودفعت. اإلمامٌة القوات ضد الحرب فتٌل أشعلت التً هً الرحٌم عبد جانب من البداٌة وهذه". اإلمام ضد الحرب سعٌر"

مهدها فً الدعوة هذه على للقضاء البلزمة االستعدادات واتخاذ السرٌع، التحرك إلى باشا حسن . 

 إلى االنظمام إلى بدورهم سارعوا فلقد األحداث، عن بمنؤى الدٌن شرؾ آل أسرة من -المعارضٌن- الزٌدٌٌن األمراء باقً ٌكن ولم

 كوكبان، حاكم الدٌن شمس بن ومحمد هللا، عبد وأخوه الشوٌع، بن المطهر بن وعلً الشوٌع، بن مطهر مثل -الذكر اآلنؾ- التحالؾ

 الناحٌة فمن وواقعً رسمً أساسٌن على: "ؾالتحال هذا قام فقد سالم مصطفى سٌد الدكتور وحسب السودة، حاكم المعافا بن هللا وعبد

 فقد الواقعٌة، الناحٌة من أما الٌمن، فً العثمانً الحكم سلطة خدمة فً النخراطهم عثمانٌٌن عمال بمثابة األمراء هإالء كان الرسمٌة

علٌه وتبقً التحالؾ هذا أواصر تدعم التً هً الحاكمة، الطبقة عناصر بٌن تربط التً المصلحة وحدة كانت ". 
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 وجهها التً خطاباته، إحدى فً أشار حٌن مقاومته، إلى ودعا التحالؾ، هذا خطورة بمدى شعر قد األمر حقٌقة فً اإلمام وكان

والمساجد الطرقات فً خلٌة ولو حال أٌة على العرب من وأعوانهم األتراك، هإالء قتل علٌكم أوجب قد هللا فإن وبعد: "للٌمنٌٌن ". 

 إضافة بقواته، دفع حٌث. الٌمن فً العثمانً الحكم زعزعة إلى القابمة الثورة تحقٌق دون الحٌلولة على اهتمامه ٌركز باشا حسن بدأ

هناك اإلمام قوات لمحاصرة قارة، جبل إلى الزٌدٌٌن األمراء من معه المتعاونٌن قوات إلى . 

 عن وبعدها موقعها ناحٌة من االستراتٌجً، العمق ذات المناطق إلى الزٌدٌٌن األمراء بعض إرسال إلى عمد بل بذلك ٌكتؾ ولم

 تلك فً العثمانٌة السٌطرة بسط بذلك أراد أنه إلى إضافة. بها للتحصن اإلمام إلٌها ٌلجؤ آمناا  مبلذاا  بالتالً تكون قد الحكم، مركز

 عبد األمٌر تجهٌز وتم الظاهر، ببلد إلى الشوٌع بن المطهر بن علً وجه فقد الؽرض ولهذا. بعد قواته أٌدي تصلها لم التً المناطق،

 الجهات فً من وجمٌع: "الرحمن عبد بن الرحٌم عبد األمٌر أرسل ما فً باألهنوم، المحٌطة المناطق لمحاصرة المعافا بن هللا

قارة فً اإلمام قوات لمواجهة األتراك". عسكر من الشرقٌة . 

. حضور منطقة فً العثمانٌة القوات لمساندة قواته من لفٌؾ فً توجه فقد الدٌن، شمس بن محمد بن أحمد األمٌر كوكبان حاكم أما

 واالضطراب الخطر تنشر الثورة بٌنما المنال، صعبة مناطق فً بقً قد القاسم اإلمام أن تلك بإجراءاته باشا حسن بال عن ٌؽب ولم

األرجاء أكثر فً . 
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 ومنفذ اإلمام قواد ألكبر الهام االستراتٌجً المعقل وهً الحٌمة منطقة فً اإلمامٌة القوات ضد والحصار السٌطرة إحكام من ولمزٌد

 للتموٌن الرٌبس المصدر كانت أخرى ناحٌة ومن اإلمام، بٌد ضاربة قوة البشرٌة الناحٌة من وتشكل علً بن عامر العسكرٌة خططه

ا  إلٌه أشرنا ما لتنفٌذ كبٌرة عسكرٌة قوة رأس على سنان الكٌخٌا إرسال تم فقد. القوات لتلك الؽذابً  باشا حسن عمد قد قبلها وكان. آنفا

 محاصرة إلى توجهه خبلل جٌشه مإخرة لتؤمٌن واألمنٌة، العسكرٌة ألهمٌته الموقع االستراتٌجً ثبل حصن على االستٌبلء إلى

 .الحٌمة

 إلى اإلمام ارتفع الشمالٌة، المناطق ؼالب فً وانتشارها العثمانٌة القوات قبل من الشدٌد والحصار العسكرٌة، اإلجراءات تلك وإزاء

 العثمانً العسكري القابد قام فقد الشهرٌن قرابة هناك بقابه وخبلل أنه إال العثمانٌٌن، أٌدي على المنال والبعٌدة المنٌعة برط منطقة

أ صعدة فً لئلمام برط لقبابل القوٌة المساندة أمام بالفشل باءت لكنها به، اإلٌقاع منها الهدؾ كان محاوالت بعدة جمعه، قُرَّ . 

 اإلمام أصدر الجبلً، الشمال مناطق فً األهالً ضد العثمانٌة القوات ترتكبها التً والتنكٌل البطش وعملٌات الشدٌد الحصار وأمام

 وقد. لها المجاورة والمناطق ذمار ببلد وتحدٌداا  الببلد، وسط المرة هذه أحداثها دارت العثمانٌٌن، لمناوشة جدٌدة جبهة بفتح تعلٌماته

 له ولٌتسنى الجبلً، الشمال فً المحاصرة المناطق عن ٌدها القوات تلك لترفع الوقت بعض ولو النظر صرؾ بذلك اإلمام توخى

هناك جدٌد من قواته انتشار إعادة من أٌضاا  . 
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 م9;97/ ه9448 سنة األول جمادى فً توجه حٌنما الجبهة، تلك فتح اإلمام قواد كبار أحد الحماطً، استطاع فقد األمر حقٌقة وفً

 ونقٌل ٌافع، الرصاص، رداع، مناطق فً القبابل مشابخ من عدد مع اللقاءات من سلسلة وعقد ذمار، ببلد إلى ومنها آنس منطقة إلى

 من حلؾ تكوٌن إلى أدت أن كانت الجبلً، الشمال أقالٌم فً الثورة واندالع اإلمامٌة الدعوة قٌام مبررات خبللها لهم أوضح سمارة،

 التطورات إزاء باشا حسن أمام ٌكن ولم للسلطة وقلق إزعاج مصدر وأصبح الثورة، راٌة تحت انضوى الذكر، اآلنفة القبابل

 ذمار إلى السرعة وجه على وأرسلها سنان الكٌخٌا بقٌادة الشمالٌة المناطق من قواته ؼالب استدعى أن إال تلك والمتسارعة الخطٌرة

" والمار العابر ومنع: "صنعاء إلى ذمار من الطرٌق قطع قد الحماطً وأن خاصة. هناك الجدد وحلفابها اإلمامٌة القوات لمواجهة

 .إلٌها

 الذكر، السابقة المناطق فً لئلمام والمواالة التؤٌٌد رقعة توسٌع لمنع القوات تلك إرسال للعثمانٌٌن بالنسبة بمكان األهمٌة من وكان

 الحكم مركز إلى بالتالً تصل والتً الٌمنٌة السواحل إلى السلطنة من القادمة والبشرٌة العسكرٌة اإلمدادات قطع من خوفاا  وكذلك

ذمار تعز طرٌق عن صنعاء فً العثمانً . 
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 طالت حٌن الواقع، أرض على جسد قد كان الببلد، وجنوب وسط إلى الثورة رقعة امتداد فً باشا حسن ٌخشاه كان ما ولعل

 ضد ،(م:;97/ ه9448) سنة رمضان فً ٌافع فً األهالً ثورة وكذلك -لذمار المحاذٌة- وعتمة ووصاب رٌمة مناطق االضطرابات

 نفس فً الشرجبً علً شٌخها تمرد فقد األحداث عن بمنؤى -الببلد جنوب الواقعة- الحجرٌة منطقة تكن ولم. هناك العثمانً العامل

 وتشتت العثمانٌة، القوات صفوؾ فً إرباك إحداث إلى التمردات تلك أدت ولقد -األول الفصل فً أشرنا كما- العثمانٌٌن ضد المدة

الحربً مجهودها . 

 حٌث العسكري، الصعٌد على إٌجابٌة نتابج إلى القاسم اإلمام إلٌها عمد التً -الذكر اآلنفة- العسكرٌة الخطة أدت فقد األمر حقٌقة وفً

 فً العثمانٌة، السٌطرة تحت باتت التً الشمالٌة، والمناطق المعاقل من العدٌد على جدٌد من سٌطرتها اإلمامٌة القوات استعادت

م:;97/ ه9449 العام وبداٌة م9;97/ ه9448 اآلخرة جمادى بٌن ما الفترة . 

 طاعته، فً والدخول اإلمام، مواالة على للعثمانٌٌن، الموالٌن الزٌدٌٌن األمراء بعض المتسارعة، القاسم اإلمام انتصارات أجبرت وقد

 فً المتبقٌة القلٌلة قبلعه فً اآلخر البعض تحصن ما فً المعافا، بن هللا وعبد الرحمن، عبد بن مالرحٌ عبد هإالء، مقدمة فً ٌؤتً

 الوالء هذا بدأ ثم وسٌطرته، اإلمام قوة امتداد طوال للعثمانٌٌن والبهم على هإالء وبقً. والطوٌلة كوكبان حصن وخاصة أٌدٌهم

السٌطرة هذه انحسرت عندما جلً بشكل ٌتؤكد . 
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 سنة اآلخرة جمادى فً الرحٌم عبد األمٌر حاكمها سارع حٌث اإلمامٌة القوات أٌدي فً حجة ببلد سقوط عند ذلك، وٌتضح

 اإلمام ٌدي بٌن الجهاد على وعاهد األهنوم، قبابل من كثٌراا  جمع وقد: "إلٌه ووصل اإلمام، مع الصلح طلب إلى م9;97/ ه9448

 فً مبٌتاا  كان أنه إال عمران، على لبلستٌبلء وجهها التً قواته قٌادة وواله إلٌه قربه قد اإلمام أن ومع". والعلن السر فً والنصٌحة

 وأعلمه سنان الكٌخٌا العثمانً القابد راسل حٌنما بالفعل، تم ما وهو". باقٌة لهم تبقً ال مكٌدة اإلمام ألصحاب ٌجعل أن: "نفسه قرارة

 القوات، بتلك لئلٌقاع خطة من إلٌه رمى ما إلى وأطلعه بل هناك، العثمانٌٌن لمواجهة عمران إلى اإلمامٌة القوات رأس على بتقدمه

 األرض، دمابهم من ٌروي: "أن سنان للكٌخٌا -حٌنبذ- وٌتسنى العثمانٌة، القوات قبضة فً معٌتها فً كانوا الذٌن اإلمام أعٌان وكبار

القاسم اإلمام رجال إلٌها فطن حٌن بالفشل باءت تلك خطته أن إال". العرض ٌوم إلى وٌتركهم . 

 وإعبلن م،:;97/ ه9449 صفر فً اإلمامٌة القوات بٌد ببلده سقوط بعد اآلخر هو المعافا، بن هللا عبد األمٌر السودة حاكم وكان

 الجبلً، الشمال قلب فً السٌطرة استعادة من باشا حسن قوات تمكن عقب الفرصة له حانت عندما علٌه انقلب قد لئلمام، مواالته

محمد بن القاسم اإلمام ثورة من -األولى المرحلة من- الثانٌة السنة أواخر فً وذلك . 
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 توجٌه فً شرع والذي م،:;97/ ه9449 العام بداٌة مع سنان الكٌخٌا بقٌادة الشمالٌة المناطق على هجومها العثمانٌة القوات واصلت

: إلى محدث مإرخ حسب تلك قسوته بلؽت وقد والتنكٌل، البطش أنواع كل ذلك حٌال مستخدماا  اإلمام، مإٌدي إلى العنٌفة هجماته

الحٌاة قٌد على وهم آخر عدد سلخ وكذا القاسم، اإلمام رجال من عدد خوزقة حد" ". 

 وإلى للثورة المناصرٌن أعداد ازدٌاد إلى سٌإدي لحكمه مقراا  وجعلها السودة منطقة على اإلمام سٌطرة أن باشا حسن الوالً أدرك

 سٌاسة اتباع فً وشرع بل الجبلً، الشمال مناطق فً األهالً ضد القمعٌة أجراءاته فً بالػ فقد لذلك العثمانً، الحكم زعزعة

 فرضه خبلل من األهالً ضد ضؽوطاته من شدد حٌن االقتصادي، الجانب فً المرة هذه تنصب العسكري، للجانب موازٌة

 لها وكان والفقر، الحاجة نتٌجة العثمانً للحكم المناطق تلك فً قبابل من العدٌد مواالة فً كبٌر حد إلى أثمرت العدٌدة، للضرابب

السودة فً اإلمامً الحكم مركز على التؤثٌر بالػ . 

 دارت اإلمامٌة، للقوات الحربً المجهود لتفتٌت أخرى جبهة فتح بل -السودة- الجدٌد معقله فً اإلمام على الحصار بتكثٌؾ ٌكتؾ ولم

 إعبلن إلى بالمإٌدي العثمانٌون دفع فقد. المإٌدي علً بن هللا عبد وهو الزٌدٌة علماء من واحد ٌد على صعدة، إقلٌم فً أحداثها

أؼواتهم من آؼا جامكٌة له جعلوا: "حٌث بالمال وأمدوه إمامته ". 
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 صعدة جهات فً القبابل بعض إلى رسابله ٌبث بدأ حٌن القاسم إمامة معارضة إلى -المإٌدي- دعوته اتجهت فقد متوقع هو وكما

 إرباك من تإدي أن ٌمكن لما القاسم اإلمام ؾالمواق هذه أزعجت ولقد. العثمانٌٌن مناصرة وإلى إمامته، تحت لبلنضواء إٌاها داعٌاا 

الزٌدٌٌن صفوؾ فً . 

 هللا عبد بن محمد العثمانٌون ساند اإلمام قوات صفوؾ فً القتال جبهات وإرباك خلخلة -أٌضاا - منها الؽرض كان أخرى محاولة وفً

 قبابل بعض إلٌه انظمت وقد اإلمام، ضد حٌدان إقلٌم فً تمرده أعلن حٌن" للسٌاسة ومبلبسة دهاء وله مجاباا : "وكان -االبن- المإٌدي

أمرابهم من أمٌراا  ٌكون وأن..  صعدة خوالن والٌة: "على بتنصٌبه العثمانٌون وعده وقد الجهات، تلك ". 

 الحكم مقر إلى التجابه ثم وانهزامه تقهقره إلى المطاؾ نهاٌة فً أدت اإلمامٌة، القوات ضد المعارك من عدداا  -االبن- المإٌدي خاض

 أشرنا كما- باشا حسن ٌإمله كان ما وهو اإلمام، قوات صفوؾ فً االرتباك من نوعاا  أحدثت المقابل فً لكنها صنعاء، فً العثمانً

 .-آنفاا 



 اإلمامٌة، القوات ضد -الذكر اآلنفة- معاركهم خبلل -المعارضٌن- الزٌدٌٌن واألمراء السادة ومساندة بمإازرة العثمانٌون ٌكتؾ ولم

 بعدابهم والمشهورٌن نجران، وإقلٌم. الحٌمة ببلد من حراز فً المتمركزٌن -الباطنٌة- اإلسماعٌلٌة الطابفة بؤبناء الدفع إلى عمدوا بل

اإلمام ضد قتالها فً العثمانٌة القوات صفوؾ فً لبلنخراط الزٌدٌٌن لؤلبمة التقلٌدي . 
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 فقد معاصر مإرخ ٌقول وكما لآلخر، منهما كل حاجة على واإلسماعٌلٌة العثمانٌٌن بٌن حدث الذي التقارب دل فقد األمر حقٌقة وفً

 لبلنتقام قوي حلٌؾ إلى حاجة فً كذلك اإلسماعٌلون كان كما الٌمن، فً وجودها لتدعٌم قوي حلٌؾ إلى حاجة فً العثمانٌون: "كان

 موقفاا  السابقٌن األبمة من كؽٌره ووقؾ. لؤلتراك مناصرٌن كونهم هإالء محاربة فً ثورته خبلل جهداا  ٌؤلوا لم الذي القاسم اإلمام من

 دمابهم استباحة: "إلى المسلمٌن ودعا الزٌدٌة، من بالمتصوفة وتهكم بل الباطنٌة، الفرق إحدى وهً الصوفٌة، وجه فً حازماا 

 ."وأموالهم

 األمر الجبلً، الشمال فً الصوفٌة الطرق بعض ممارسات تنشط ألن الفرصة أتاح العثمانً الحكم أن: "محدث مإرخ حسب وٌبدو

 الزٌدٌٌن عامة المتصوفة كرامات تستمٌل أن خشٌتهم مع خاصة البٌت، آل لمذهب تهدٌداا  الزٌدٌة علماء من البعض فٌه رأى الذي

 للطرق تبنٌهم ٌعمل أن عام جانب فً أملوا العثمانٌٌن أن إلى اإلشارة وتجدر". الزٌدي والمذهب للسادة الروحً المذهب عن بعٌداا 

المسلمٌن رعاٌهم على روحٌاا  نفوذاا  أكسابهم على الصوفٌة . 

 حراز ببلد من مسار منطقة فً وخاصة معاركها، من العدٌد فً العثمانٌة القوات اإلسماعٌلٌة طابفة ساندت فقد األمر كان وكٌفما

 العثمانٌة القوات شجعت التً الهامة العوامل بٌن من ذلك وكان". أشهر وأربعة سنوات ثبلث ٌقارب ما: "فٌها الحرب استمرت والتً

الجبلً الشمال أقالٌم فً التوسع على . 
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 النجدة بطلب باشا حسن سارع فقد. العثمانً الحكم مركز نفسها لصنعاء وتهدٌدها بل اإلمامٌة، للقوات المتبلحقة االنتصارات وإزاء

 وجه على إلرسالها البلزمة اإلمدادات بتجهٌز مصر فً والٌها إلى الموقؾ لحسم السلطنة أرسلت أن وكان. واستانبول مصر من

الٌمن إلى السرعة . 

 دراٌة على الجزابري وكان الحبشة، من -العسكرٌٌن- العثمانٌٌن القادة أحد الجزابري باشا علً استدعاء تم أٌضاا  أخرى خطوة وفً

 الببلد وشمال جنوب فً المعارك من العدٌد معه بالتالً وخاض باشا حسن حكم بداٌة فً رٌمة إلقلٌم حاكماا  كان كونه الٌمن، بشإون

 واضطراب العثمانٌة، للقوات الحربً المجهود تشتت نتٌجة الظروؾ أملتها ملحة ضرورة استدعابه كان فقد حال أٌة وعلى -حٌنبذ-

الببلد أحوال . 

 وخمسمابة ألفان قوامها عسكرٌة بقوة العثمانٌة القوات -م:;97/ ه9449 سنة رجب فً- الٌمن إلى قدومه عند الجزابري عزز وقد

 علً خاض فقد األمر حقٌقة وفً الثورة، جانب إلى انظما قد كانا اللذٌن ورٌمة، وصاب إلقلٌمً حاكماا  باشا حسن عٌنه وقد جندي،

 أنه إال المذكورٌن -لئلقلٌمٌن المجاورة المناطق تلك على السٌطرة إعادة- خبللها استطاع اإلمامٌة القوات ضد المعارك من عدداا  باشا

 أؼسطس 6/  ه;944 صفر45 فً اإلمامٌة القوات مع المعارك إحدى خبلل رٌمه ببلد من الطلٌلً بنً قبابل أٌدي على مصرعه لقً

م9984 . 
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 بدأ حٌث تكون أن ٌنبؽً كما تسٌر تعد لم األمور أن -السابقة- األحداث خبلل أدرك فلقد السودة، فً القاسم اإلمام استقرار ٌدم لم

 شمس ابن تمكن فلقد ورجاله، الناشًء اإلمامً الحكم مواجهة إلى التحول لٌبدأ ثانٌة، قوتهم ٌستعٌدون والعثمانٌون الزٌدٌون األمراء

 على السٌطرة من الرحمن عبد بن الرحٌم عبد استطاع ما فً كوكبان على تركزت التً اإلمامٌة القوات هجمات إضعاؾ من الدٌن

 عشرٌن خبللها خاضت الجبلً، الشمال مناطق أكثر إلى تقدمها العثمانٌة القوات واصلت جانبها من حجة ببلد من مبٌن حصن

علٌها السٌطرة إحكام إلى المطاؾ نهاٌة فً أدت اإلمامٌة، القوات مع معركة . 



 واسع تؤلب ٌد على م،;;97 أواخر/  ه:944 صفر فً مبارحتها على أرؼم فقد السودة، فً القاسم اإلمام بحكم الوقت ٌمتد لم وهكذا

 المبكرة محاولته إلخفاق الفعلٌة البداٌة: "على مإشراا  كان السودة من خروجه ولعل سنان، الكٌخٌا ٌقودها وزٌدٌة عثمانٌة لقوى

إمامً حكم إلقامة ". 

 والمناطق العالٌة والجبال الحصٌن، الموقع ذات- شهارة كانت فقد األولى، مرحلتها فً إمامته لنفوذ المطاؾ خاتمة ٌكن لم ذلك لكن

 من مهامه ٌمارس أن استطاع ومنها لسٌطرته، الخاضعة المناطق من ددع تحتها تنضوي الهامة، اإلمامٌة المعاقل أحد وهً -الوعرة

 .جدٌد
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 أكبر علً بن عامر أسر تم أن بعد خاصة اإلمامً، المحٌط تهاوى حتى م،;;97/ ه:944 العام خبلل قلٌلة أشهر تمض لم أنه إال

 وسلخ: "بقتله أمر والذي سنان، الكٌخٌا ٌد على م،;;97أكتوبر/ ه:944 سنة اآلخرة جمادى أواخر فً -عمه- العسكرٌٌن اإلمام قادة

 ٌشددون العثمانٌون وأخذ. القاسم لئلمام المبكر اإلمامً الحكم لنجاح الفرصة تبلشت بعدها التً االنحدار نقطة ذلك مّثل وقد". جلده

معهم المتعاونٌن واإلسماعٌلٌٌن الزٌدٌٌن، األمراء قوات تساندهم شهارة، إلى العدٌدة الحمبلت وٌرسلون الحصار، علٌه . 

 شهارة من الخروج قرر لذا. المقاومة فً االستمرار من جدوى ال أنه اإلمام رأى فقد شهارة، فً المإن وقلة الحصار، لطول ونتٌجة

..  شهارة حصون من خروجً كان: "نفسه اإلمام لسان على الجرموزي المإرخ ذلك أكد كما(. م9844مارس/ ه9494 شوال) فً

والشحنة..  الناصر وقل..  األتراك حطاط طال أن بعد وألؾ، عشر سنة شوال من بقٌن لثبلث ". 

 قبضة فً أسرى لٌصبحوا أنفسهم تسلٌم إال لها الشدٌدة العثمانٌٌن محاصرة حٌال شهارة، فً اإلمام أعوان من بقً من أمام ٌكن ولم

بعد فٌما المإٌد- القاسم اإلمام بن محمد هإالء مقدمة فً وكان. الدٌن شمس بن أحمد األمٌر كوكبان حاكم -. 

المعافا بن هللا عبد العثمانً الزٌدي السودة أمٌر ٌتبع إدارٌاا  ومركزاا  عثمانٌاا  معقبلا  أخرى مرة شهارة عادت وهكذا . 
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 هدفه اضطرارٌاا، نفٌاا  له بالنسبة ذلك ومّثل م،9844/ ه9494 سنة أواخر فً برط جبل إلى شهارة من خروجه بعد اإلمام اتجه

 من". أصحابه من كثٌر: "حوله التؾ حٌث دعوته، مقر جعله مسجداا  بنى -برط فً- وهناك. حٌن إلى ودعوته شخصه على الحفاظ

أتباعه بها ٌتبرع التً والنذور األموال لتسلٌمه أو تعلٌماته لتلقً الببلد أنحاء كل من مرٌدوه وقصده والفقهاء، العلماء . 

 فً االستقرار لمواصلة بالنسبة قلقاا  صار أنه وٌبدو جدوى لها تظهر ال هذه هجرته وأن تماماا، آمنة تكن لم برط فً إقامته أن ؼٌر

 األمر وٌتضح ببلدهم، إلى أٌدٌهم امتدت ما إذا بهم العثمانٌٌن بطش من خوفاا  بٌنهم إقامته من أهله بتبرم شعر حٌن الجدٌد، معقله

علٌه والقبض اإلمام لمحاصرة برط إلى قواته بعض العثمانً، صعدة حاكم أرسل حٌنما كذلك . 

 من رافقه من بٌن معارك حدثت هناك، إلى وصوله وبعد أنه إال أهلها، بعض مواالة بعد نجران إقلٌم إلى الذهاب اإلمام قرر حٌنها

 لؤلبمة الدابم بعدابهم والمعروفٌن". الباطنٌة من أكثرهم الذٌن أهله لخبث: "فٌها ٌستقر فلم اإلسماعٌلٌة، ٌام قبابل وبٌن أتباعه

 الحرب إلعبلن الفرصة له أتٌحت حتى العثمانٌٌن، عن بعٌداا  الوقت بعض فٌها لٌبقى برط جهات إلى أخرى مرة فعاد الزٌدٌٌن،

بعد ما فً- للثورة الثانٌة المرحلة خبلل سٌتبٌن كما ثانٌة، علٌهم -. 
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 أقالٌم فً العثمانً الحكم دعابم وتثبٌت اإلمامٌة، القوات على -الذكر السابقة- االنتصارات تلك تحقٌق بعد باشا حسن الوالً على بات

 قد باشا حسن أن وٌبدو. الثورة مواصلة فً األخٌر إخفاق من بالرؼم اإلمام مع صلح إلبرام تمفاوضا فً الدخول الجبلً، الشمال

 العثمانٌٌن، مع المواجهة لمعاودة الفرص ٌترقب زال ما الذي اإلمام لدعوة حد وضع تقتضً الضرورة أن رأى حٌن ذلك إلى مال

م9846/ ه9495 العام بداٌة فً عنه بدالا  سنان الكٌخٌا وتعٌٌن عزله عقب وشٌكاا  أصبح الٌمن والٌة عن رحٌله أمر وأن خاصة . 
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ض  أمٌر وضع وقد. اإلمام مع الصلح عقد إلتمام الوسٌط بدور القٌام أمر الدٌن، شمس محمد بن أحمد كوكبان أمٌر باشا حسن فوَّ

 عن واإلفراج عثمانٌاا  عفواا  منحه مقابل دعوته، عن النظر اإلمام ٌصرؾ بؤن والقاضٌة العثمانٌون، أرادها التً البنود أهم كوكبان

 بؤي القٌام دون العلماء السادة كبار أحد وضع ٌتخذ أن إما: أمرٌن أحد ذلك لقبوله وأمامه كوكبان، فً األسٌرٌن وأحمد محمد ولدٌه

 الزٌدٌٌن األمراء أحد ٌصٌر أن أو. مجزٌاا  راتباا  إعطابه مقابل العثمانً الحكم مواجهة أو مناوشة إلى تإدي أن شؤنها من أعمال

 مفتوح، أجل إلى الببلد فً العثمانً بالوجود ٌسلم وأن السٌاسٌة، المهادنة إلى اإلمام بادر ولقد وإقطاعا، سنجقاا  له وٌكون العثمانٌٌن

 لسلطته خسارته رؼم الروحٌة بمكانته ٌتمتع زال ما أنه: أولهما هامٌن، أمرٌن على الصلح لطلب رده معرض فً أكد قد أنه إال

 كذلك شروطاا  ٌضع وأن ٌفاوض أن بإمكانه حٌث اآلخرون، ٌتصورها كما الضعؾ من حالة إلى بعد ٌصل لم إنه: وثانٌهما. السٌاسٌة

 دعوته عن التخلً وهو بنوده ألهم رفضه خبلل من ذلك ٌتجلى التام بالرفض اتسم موقفاا  الصلح، بنود من وقؾ قد اإلمام أن وٌتضح

فٌه تفاوض ال أمر بالتالً وهو الناس سابر على وفضله بالحكم البٌت أهل أحقٌة إلى أشار حٌث . 
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 الوجود ضد المقاومة وتؤجٌج حروبه سٌواصل بؤنه أقسم حٌن أمرهما، ٌترك لن أنه المؤسورٌن ولدٌه بشؤن رده معرض فً أكد بٌنما

 اإلمام أكد وقد". مبلػ كل وفكاكهم حربكم فً ألبلؽن باهلل وأقسم: "بقوله نفسه اإلمام لسان على الجرموزي المإرخ ٌشٌر كما العثمانً

 المنضوٌٌن إلى باإلضافة معٌشته تإمن بها ٌتبرعون التً النذور جانب إلى أتباعه على فرضها التً الجباٌات أن آخر جانب فً

الدعوة أمر عن التنازل مقابل الصلح بنود فً العثمانٌون قرره لما بحاجة لٌس بالتالً وهو الثورة أمر على القابمٌن دعوته تحت . 

 :تعبٌره حسب وهو عثمانٌاا  أمٌراا  ٌصٌر أن العثمانٌون أراد حٌن -الذكر اآلنؾ- الصلح بنود من الثانً للبند تعجباا  اإلمام أبدى وقد

 استعداده، أبدى القاسم اإلمام أن إال" الناس سابر من بها أحق وسلم وآله علٌه هللا صلى كان كما بها أحق: "وأنه" اإلمامة ٌجسد"

 وأن ،"برط مع رازح وجبل خوالن وببلد ووادعة وببلدها شهارة: "العثمانٌون له ٌترك أن مقابل الثورة، على التحرٌض عن للتوقؾ

الزمنٌة فترته تحدٌد ٌتم صلح إطار فً ذلك ٌتم . 

 تعارضاا  هذا ٌشكل أن دون الوجود من نصٌبها الزٌدٌة لئلمامة ٌكون أن تلك بشروطه محدث مإرخ حسب أراد قد اإلمام أن وٌبدو

 فً العثمانً الحكم مركز لدى استجابة -الذكر السابقة- اإلمام شروط تجد لم األمر حقٌقة وفً. الزٌدٌٌن وأمرابهم العثمانٌٌن نفوذ مع

 معالمه ستتضح -الصلح- األمر ذلك أن إال. الٌمن باشا حسن مؽادرة مع خاصة الصلح لعقد مواتٌة تكن لم الظروؾ ولعل صنعاء،

بعد ما فً سٌتبٌن كما القاسم اإلمام ثورة من الثانٌة المرحلة خبلل . 
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 على سٌطرته ٌبسط أن خبللها استطاع سنوات، خمس قرابة دامت حروب بعد القاسم، اإلمام ثورة من األولى المرحلة انتهت هكذا

 عن بعٌداا  الوقت بعض الجدٌد معقله فً لٌبقى. برط إلى ولجؤ الممتلكات هذه كل فخسر عاد ثم الشمالٌة، المنطقة أقالٌم ؼالب

ثورته من الثانٌة المرحلة بذلك ولتبدأ ثانٌة علٌهم الحرب إلعبلن الفرصة له أتٌحت حتى العثمانٌٌن، . 
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القاسم اإلمام لثورة الثانٌة المرحلة الثالث الفصل  

(1013-1020 م9899-9846/ ه ) 

برط فً اإلمام بقاء  



 -الثانً الفصل فً أشرنا كما- القاسم اإلمام مع ٌتوخاه كان صلح عقد من المتبلحقة األوضاع تطورات إزاء باشا حسن ٌستطع لم

باشا سنان خلٌفته وتعٌٌن الٌمن، والٌة عن أوشك الذي رحٌله مع خاصة لدعوته، حد لوضع . 

 خبلل أخفق وقد. لمإازرته ومرٌدٌه أتباعه من بعض معه ٌتواصل برط، فً -االضطراري- منفاه فً القاسم اإلمام بقً ما فً

 أصابها لما نتٌجة كان اإلمام من القبابل تلك موقؾ أن وٌبدو المقاومة، لمعاودة برط بقبابل الدفع منها الؽرض كان عدة، محاوالت

 عند لمواجهته استعداد على كانت بعضها إن بل". له السابقة -اإلمام- مساندتهم عند العثمانٌٌن تعسؾ من: "محدث مإرخ حسب

بصراحة ذلك أعلنت التً الشام وادي قبابل مثل مناطقها إلى اللجوء محاولته . 

 عززت قد كانت العثمانٌة القوات أن إال. العثمانٌٌن متناول عن بعٌداا  لٌصبح النابً برط إقلٌم من جهة ؼٌر فً اإلمام تنقبلت ورؼم

أ- صعدة فً العسكري القابد قٌادة تحت تواجدها من  ٌكن لم األمر حقٌقة وفً. اإلقلٌم فً عدة أماكن على حصارها وإحكام -جمعة قُرَّ

 المرحلة فً والوهن الضعؾ أصابها قد كان التً لقواته والفتكاره والعسكرٌة، البشرٌة لكثافتها القوات تلك مواجهة اإلمام بمقدور

سابقاا  أشرنا كما- الثورة من األولى -. 
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 لملمة إعادة من لٌتمكن الوقت لبعض ولو العثمانٌة القوات قبل من عنه النظر صرؾ منها الؽرض كان اإلمام إلٌها عمد محاولة وفً

 كان فقد وبالفعل لدعوته، هناك األهالً مناصرة مع خاصة حراز بجبل مسار حصن فً العثمانٌٌن ضد جبهة فتح حاول فقد قواته،

 فً اندلعت التً المقاومة لمواجهة برط فً لئلمام المحاصرة قواته ؼالب باشا سنان سحب حٌن إٌجابٌة، فعل ردود المحاولة لتلك

حراز جبل . 

 كذلك خبلله من وٌستطٌع قواته، مإخرة ٌشكل كونه لئلمام، بالنسبة االستراتٌجٌة مسار حصن أهمٌة أدرك قد باشا سنان أن وٌبدو

 للحصن، حصاره من باشا سنان شدد فقد لذلك ،-األول الفصل فً أشرنا كما- ببرط معقله فً والؽذابٌة البشرٌة اإلمدادات تلقً

أشهر وأربعة أعوام ثبلثة قرابة: "للحصن حصاره دام فقد معاصر مإرخ وحسب. علٌه السٌطرة من بالقلٌل لٌس أمد بعد واستطاع ". 

 كثافة: أولهما: هامان عامبلن حراز جبهة فً ٌذكر نصر على الحصول فً اإلمامٌة القوات إخفاق وراء كان فقد األمر واقع وفً

 حلفاا  تشكل كانت والتً حراز، جبل فً األساس فً والمتمركزة اإلسماعٌلٌة القوات: وثانٌهما. والعسكرٌة البشرٌة العثمانٌة القوات

العثمانً الجانب وٌساند ٌدعم ربٌسٌاا  . 
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 ضد أو اإلمام قوات من باألسرى وتنكٌل وقوة بطش من اعتمله وما -الذكر اآلنفة- باشا سنان العثمانً الوالً محاوالت تثن لم

 قادته كبار أحد الحماطً، ٌوسؾ بن علً إلى تعلٌماته أصدر فقد الحربٌة مجهوداته مواصلة عن اإلمام ومناصرٌه، مإٌدٌه

 له، بالنسبة استراتٌجٌة أهمٌة تشكل كانت والتً الحٌمة، المرة هذه عهاموق كان العثمانٌة، القوات ضد أخرى جبهة بفتح العسكرٌٌن،

األربعة مراحلها فً الثورة ساندت وؼذابً بشري إمداد مصدر فهً . 

 إلى ستإدي بؤنها إلدراكه تذكر، انتصارات ٌحرز لم وإن العثمانٌٌن، خصومه أمام الجبهات تلك فتح إلى عمد قد اإلمام أن وٌبدو

ٌإمله كان ما وهو القوات لتلك الحربً المجهود تشتٌت . 

 تساندها قواته، من كبٌرة أعداد إرسال إلى باشا سنان سارع حٌث النجاح، لها ٌكتب لم الحٌمة جبهة فتح محاولة فإن حال أٌة وعلى

 وما العثمانً، الحكم سلطة ضد الحٌمة قبابل مقاومة لمواجهة الدٌن، شرؾ بن محمد بن أحمد األمٌر وقوات اإلسماعٌلٌة، القوات

للثورة ومناصرة دعم من بالتالً تقدمه . 

 وخمر وحاشد بكٌل ببلد: "منها عدة مناطق فً اإلمام تحركات رصد إلى مشددة، عسكرٌة إجراءات خبلل من العثمانٌون عمد ولقد

 الفرصة إتاحة عدم أو اإلمام، شخص على القبض منها الؽرض كان". وؼٌرها..  والسودة األهنوم من والهجر وعمران والصرارة

 من وتناصره، -اإلمام- تسانده والتً المناطق، تلك فً القبابل لدى وتخوفاا  إرباكاا  أحدثت فإنها ذلك وإلى قواته، لملمة إلعادة أمامه

المناطق تلك فً األهالً ضد العثمانٌة القوات استخدمتها التً والقوة البطش عملٌات خبلل . 



(1/65) 

________________________________________ 

 فً رؼبتهم وعدم شخصه، من برط أهالً وموقؾ القاسم، اإلمام على ُضرب الذي الحصار وشدة المتسارعة، التطورات تلك وإزاء

 تحت وما مإٌدٌه، تؤلٌب هناك من لٌواصل سفٌان، ببلد إلى واللجوء برط، مؽادرة سوى أمامه ٌجد لم -آنفاا  أوضحنا كما- بٌنهم بقابه

العثمانً الوجود لمقاومة قوات من ٌده . 

 على القبابل لتحرٌض جهود من بذله ما رؼم المناصرٌن، على العثور فً تلك تحركاته خبلل اإلمام أخفق فقد األمر، حقٌقة وفً

 .ذلك

 الطابفة وأبناء العثمانٌٌن، الزٌدٌٌن األمراء ومساندة الشمالٌة، المناطق ؼالب على العثمانٌة القوات قبل من الحصار إحكام أن وٌبدو

 حسب باشا سنان ولعل. اإلمامٌة القوات صفوؾ فً المقاومة روح إضعاؾ إلى أدى مهماا  عامبلا  كانت القوات لتلك اإلسماعٌلٌة

 فً األوضاع على تؤثٌره ممارسة من اإلمام ولمنع حكمه، الستقرار الببلد، فً والثورة اإلمامة عزل بذلك أراد قد: "محدث مإرخ

 ."الوالٌة

 تردد رؼم الظاهر وادعة إلى. م9846 سبتمبر/  ه9495 سنة من األول جمادى شهر فً القاسم اإلمام تقدم األوضاع تلك وسط

باشا سنان من والخشٌة الرجاء بٌن كانوا فقد الدعوة، إجابة فً شٌوخها . 

 ومن جانب، من اإلمام مإٌدي ضد والتنكٌل البطش عملٌات من العثمانٌة القوات تعتمله ما إلى مرده كان ذلك ترددهم أن وٌبدو

العثمانٌٌن لدى رهابنهم مصٌر على تخوفهم آخر جانب . 
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 فً رهابن وأصحابً..  فؤوالدي نرهاب راهنٌن كنتم إن" الجرموزي حسب لهم أكد حٌن إلٌه، ذهبوا مما التخفٌؾ حاول اإلمام أن إال

 وجد أن بعد لصالحه تتؽٌر األمور أخذت وهكذا وادعة إلى معه الذٌن ورجاله وأبنابه هو مصٌره تفوٌض بذلك أراد ولعله" كوكبان

بالمناصرة ووعدت قبابلها إلٌه اجتمعت حٌن وادعة، منطقة فً وتحمٌه تسانده ورجاالا  مكاناا  . 

 لذلك العثمانٌٌن، ضد ثانٌة الثورة إعبلن إلى بالتالً ستإدي أهلها، ومناصرة وادعة، الجدٌد لمعقله اإلمام اختٌار أن باشا سنان أدرك

 ولتفادي اإلمام، ٌإمله كان ما إلحباط. المعافا بن هللا عبد الزٌدي األمٌر قوات تساندها وادعة، إلى قواته من بمزٌد الدفع إلى عمد فقد

العثمانٌة القوات هزٌمة إلى أدت وادعة فً ضارٌة معارك اإلمامٌة القوات خاضت ولقد. العثمانً الحكم زعزعة . 
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الشمالٌة المناطق فً اإلمام نفوذ توسٌع  

 اإلمام على الهام أثرها لها كان العثمانٌٌن ضد اإلمامً الجانب حققها والتً -الذكر اآلنفة- االنتصارات تلك أن فٌه شك ال مما

 بعدم االعتقاد لدٌهم ساد أن بعد باشا، سنان قوات هزٌمة بإمكانٌة األمل وعودة أخرى مرة الثقة تعزٌز إلى أدت حٌث وأتباعه،

 .قهرها

 مواالتها وأعلنت العثمانٌة، السٌطرة رفض على تجرأت حٌن بوادعة، المحٌطة القبابل من لعدد فعل رد أٌضاا  النصر لذلك وكان

جدٌد من نفوذه دابرة من ٌوسع بدأ الذي القاسم، لئلمام . 

 إلى منها أعداد إرسال إلى عمد حٌث العثمانٌة، القوات مع أشد لمواجهة قواته ثانٌة ٌعد -وادعة- الجدٌد معقله من اإلمام انطلق وهكذا

 المعنوي جانبه تقوٌة إلى بالتالً أدٌا اثنان عامبلن ذلك على ساعده وقد وؼٌرها،.. وجبر شاطب، خمر، مثل المجاورة المناطق

 .والمادي



 أكبر ٌعد كان الذي. م9847ٌناٌر59/ ه9495 سنة شوال من عشر الحادي فً الدٌن شمس بن محمد بن أحمد األمٌر وفاة: أولهما

القتالٌة جبهاتهم صفوؾ فً فعاالا  وداعماا  قوٌاا  نصٌراا  العثمانٌون فقد وبوفاته إمرته، تحت عدة قبابل النضواء العثمانٌة للقوات مساند . 

 إلٌه أرسل حٌث لئلمام، أخرى مرة -العثمانٌٌن خدمة فً ظل الذي- المطهر بن الرحمن عبد بن الرحٌم عبد األمٌر مواالة: ثانٌهما

جانبه إلى ثانٌة للوقوؾ استعداده عن له وأعرب السابق، موقفه عن ٌعتذر . 
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 جدٌداا  حلٌفاا  م،9847/ ه9496 العام بداٌة مع العثمانٌة اإلدارة عن انشقاقه أعلن الذي الرحٌم، عبد األمٌر فً القاسم اإلمام وجد ولقد

إلمامةوا للثورة السالفة المواجهة أثناء الشرؾ إقلٌم شمل قد كان الرحٌم عبد نفوذ وأن خاصةا  وقوٌاا  . 

 اإلمام جبهة بذلك فتوسعت والمقاومة، الثورة راٌة تحت لئلنضواء عزابمهم وشد القبابل مكاتبة فً ورجاله اإلمام نشط هكذا

الٌؤس حد األمر به بلػ قد كان أن بعد العثمانٌٌن، ضد القتال مواصلة على وعزماا  إصراراا  أكثر جعله الذي األمر وهو ومناصرته . 

 الٌمنٌٌن تذمر ذلك فً ساعده. العثمانٌة بالسٌطرة عبلقته صٌاؼة إعادة من ٌمكنه قد الجدٌد، وضعه أن ٌرى صار اإلمام أن وٌبدو

بالٌمن وأدابها السلطنة إلرضاء باشا سنان إلٌها عمد التً االقتصادي االعتصار سٌاسة من . 

 إخراجه عند الرحٌم، عبد األمٌر حلٌفه حققها التً االنتصارات تلك مع خاصة نفوذه دابرة من ٌوسع اإلمام بدأ فقد األمر حقٌقة وفً

 كذلك وتمكن. نفوذهم نطاقات وتهدٌد اآلخرٌن الزٌدٌٌن األمراء من جٌرانه على والضؽط إدارته، مناطق من العثمانٌة للقوات

 وحصونها مسور وببلد الحٌمة، إقلٌم فً العثمانً الجانب ضد انتصارات تحقٌق من اإلمامٌة والقوات والمطهر أحمد أخوٌه بمساعدة

والسودة وؼربان شظب وببلد . 
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 العثمانً، الجانب ضد معارك الحماطً ٌوسؾ بن علً آنس إقلٌم شٌخ قبابل تساندها اإلمامٌة القوات خاضت آخر جانب وفً

 مناطق على اإلمامً النفوذ إعادة من كذلك وتمكن. لها المجاورة والمناطق آنس على السٌطرة بسط إعادة من خبللها استطاع

القاسم اإلمام لثورة األولى المرحلة خبلل علٌها سٌطروا قد العثمانٌون كان التً واألهجر، تٌس وجبل الشاحذٌة . 

 كونها صعدة، إقلٌم فً القتالٌة الجبهة خطوط تؤمٌن ضرورة الجبلً، الشمال مناطق ؼالب على وسٌطرته نفوذه مد مع اإلمام أدرك

 ابنه قٌادة تحت عسكرٌة قوة وجه فقد لذلك -للثورة األولى المرحلة خبلل- برط جبل فً انحصاره إلى أدت التً األسباب أحد كانت

 الجبلً، الشمال إقلٌم فً سابقاتها من ضرواة أشد معارك تخوض أن القوات هذه أمام كان فقد األمر واقع وفً. صعدة إلى علً

 األولى المرحلة خبلل اإلمام ٌد إلٌها تمتد لم حٌن فً للعثمانٌٌن، والطاعة بالوالء تدٌن كانت اإلقلٌم هذا مناطق ؼالبٌة وأن خاصة

 المعارك أدت فقد لذلك -آنفاا  ذكرنا كما- الشمالٌة المناطق محٌط فً دعوته دعابم تثبٌت فً ثورته بداٌة مع انشؽل قد كونه للثورة،

 الحربً المجهود تشتٌت إلى وقطابر ورؼافة وخوالن ذإٌب وبنً حٌدان وهً اإلقلٌم هذا إطار فً الواقعة المناطق شهدتها التً

 قوات صفوؾ فً هزابم إلحاقها سوى العثمانً، الجانب ضد القوات لهذه ٌذكر نصر أي إلى ٌإد لم الذي األمر وهو اإلمام، لقوات

 من الفرار على وأجبرته -األول الفصل فً أشرنا كما- العثمانٌة للقوات ومسانداا  قوٌاا  حلٌفاا  كان الذي المإٌد، علً بن هللا عبد

صنعاء إلى واللجوء حٌدان فً نفوذه مركز شهدها التً المعركة  
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العثمانً الحكم مركز . 

 -  ه9496 رمضان- السنتٌن تقارب فترة والعثمانً الزٌدي الجانبٌن بٌن صعدة إقلٌم شهدها التً المعارك دامت فقد األمر كان وكٌفما

آنفاا  ذكرناها التً لؤلسباب هناك سٌطرتها إحكام من اإلمامٌة القوات خبللها تستطع لم -م9849أكتوبر-م9848 ٌناٌر/ ه9498رجب . 



 إلى فهً العثمانٌٌن، أٌدي من شهارة استعادة إلى ٌتوق الجبلً، الشمال إقلٌم ؼالب ىإل نفوذه ومد انتصاراته مع القاسم اإلمام بدأ

 منها اعتصر التً العلمً مركزه وهً األولى، مرحلتها فً الثورة واندالع لدعوته األول المعقل فإنها االستراتٌجً، موقعها جانب

علمه خبلصة . 

 تعزٌز خبلل من علٌها السٌطرة إحكام إلى عمدوا فقد لذلك لئلمام، بالنسبة شهارة تمثلها التً األهمٌة أدركوا قد العثمانٌٌن أن وٌبدو

 قبٌلتً مشابخ من شٌخٌن تعٌٌن إلى عمدوا أنهم إلى باإلضافة قادتهم، أحد إمرة تحت عثمانً، جندي بمابتً فٌها العسكري تواجدهم

. علٌها الحماٌة من مزٌد إضفاء بذلك أرادوا ولعلهم. القبٌلتٌن تلك أفراد من قلٌل ؼٌر عدد إمرتهم تحت ٌنخرط وبكٌل حاشد

 لتخلٌص وتسارع تتوافد سوؾ القبٌلتٌن وفروع فخوض من قلٌلة ؼٌر أعداداا  فإن المدٌنة هوجمت ما إذا بؤنه كذلك والعتقادهم

اإلمامٌة القوات أٌدي فً المدٌنة سقوط من بالتالً وتمنع شهارة فً العثمانٌة للقوات المساندٌن ومشابخها أفرادها . 

 الرحٌم عبد بحلٌفه دفع فقد. شهارة عن والدفاع السٌطرة إلحكام عسكرٌة إجراءات من العثمانٌون اعتمله ما إلى باالا  اإلمام ٌلق لم

ومإٌدٌه -اإلمام- أتباعه من كبٌرة أعدا تسانده شهارة محاصرة إلى قواته لتوجٌه . 
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 نتٌجة قواته؛ صفوؾ فً وخٌمة نتابج إلى ستإدي بل تجدي، لن وحلفابها العثمانٌة القوات مع المواجهة أن أدرك قد اإلمام أن وٌبدو

 أن التامة دراٌته مع خاصة. الحالة هذه فً األصوب هو شهارة حصار أن رأى فقد لذلك والعسكري، البشري العثمانً الجانب تفوق

 العثمانٌة للقوات الهابلة األعداد من -وقتبذ- قابم هو لما نفادها، عند الؽذابٌة للمإن الضرورٌة حاجتها إزاء طوٌبلا  تصمد لن المدٌنة

 بالقدر تكن لم اإلمام، قوات مع محتملة لمواجهات العثمانٌون اختزنها التً المإن وأن خاصة. المدٌنة سكان إلى باإلضافة وحلفابها،

 شحة جراء الحبوب مادة إلى الفتقارها لها، المجاورة والمناطق نفسها، شهارة فً -حٌنبذ- السابدة االقتصادٌة الحالة نتٌجة الكافً،

 جراء زراعتها دون ألراضٌهم األهالً ترك إلى باإلضافة المادة، لهذه الزراعً المردود فً كبٌر نقص إلى أدت التً األمطار

األول الفصل فً أشرنا كما- واإلمام العثمانٌٌن بٌن القابمة الحروب -. 

 إلى وأدى العثمانٌة، القوات قبل من شهارة، فً ثورته، من األولى المرحلة خبلل وقواته، اإلمام له تعرض الذي الحصار ولعل

 الواقع أرض على -اإلمام- أدركه ما وهو -األول الفصل فً أشرنا كما- الؽذابٌة المإن فً الشدٌد النقص مرده كان المدٌنة، تسلٌمه

بعد ما فً سٌتبٌن كما المواجهة من بدالا  لشهارة حصاره فكرة إلى عمد حٌن . 
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 إعبلنه سوى المعافا بن هللا عبد ٌجد لم حٌنبذ العام، قرابة دام والذي شهارة، مدٌنة على الشدٌد حصاره ٌطبق الرحٌم عبد األمٌر بدأ

 بهم بلػ حتى فٌها، األهالً معاناة شدة من زاد مما الؽذابً، مخزونها فً شدٌد نقص من تعانً أصبحت وقد خاصة المدٌنة بتسلٌم

 ٌد فً شهارة سقوط إلى أدت التً األسباب أهم من ذلك وكان". الدواب ولحوم الكبلب أكلوا: "الجرموزي حسب أنهم، حد إلى األمر

م9849دٌسمبر/ ه9497 سنة من شعبان شهر فً العام زهاء استمر حصار بعد اإلمام . 

 الرحٌم عبد وأن خاصة شدٌداا، عداءاا  له ٌكن كان الذي الرحٌم عبد دون المدٌنة تسلٌمه بشؤن اإلمام راسل قد المعافا بن هللا عبد وكان

 أهل استصوب ولقد". هو إال ٌفعل ال التً المثلة من لٌكونن المعافا بابن ظفرت لبن: "الجرموزي ٌذكر كما أكد حٌن به، شراا  تربَّص

الرحٌم لعبد لكراهتم المعافا ابن رأي األهنوم . 

 مإرخ جعل الذي األمر وهو منه، الناس نفور إلى أدت التً األسباب أحد الرحٌم عبد وقسوة ؼلظة شدة كانت فقد األمر حقٌقة وفً

 هذه وكانت األؼلب، فً حق ٌراعً ال السطوة عظٌم ملوال المبادرة سرٌع حوالٌه بمن الظن سًء الرحٌم عبد إن: "ٌقول معاصر

 واستهانته بالعهود، وفابه عدم مع منه، الخوؾ فً واحدة بمنزلة كان والعدو الصدٌق وإن أمره، انحبلل أسباب أعظم هً األمور

 ."بها
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 األهمٌة من تشكل األمر حقٌقة فً تكن لم العدابٌة، الرحٌم عبد مواقؾ أن سٌتبٌن -الذكر اآلتٌة- األحداث لمجرٌات دقٌقة قراءة وفً

 ُبعد أن ٌدرك كان بل لئلمام، المدٌنة تسلٌم طلبه وراء السبب -المعافا ابن- األخٌر إلٌه ذهب ما ٌكن ولم المعافا، البن بالنسبة بمكان

 اإلمدادات وصلته قد تكون األثناء هذه وفً المدٌنة، الستبلم قدومه تؤخر إلى ستإدي ذٌبٌن فً اإلمام إقامة ومحل شهارة بٌن المسافة

شهارة مدٌنة عن الحصار ورفع لنجدته، العثمانٌة . 

 أشرنا كما- لثورته األولى المرحلة خبلل اإلمام مع -المعافا ابن- السابقة مواقفه أن وٌبدو. المعافا ابن ٌضمره كان ما إلى اإلمام فطن

 إرسال إلى سارع فقد لذلك العثمانٌٌن، الزٌدٌٌن األمراء مع معامبلته فً والحٌطة الحذر اإلمام توخً وراء كانت -األول الفصل فً

 جانب، من المدٌنة واستبلم الحصار إلنهاء -الرحٌم عبد أخو- الرحٌم عبد بن المطهر لمساعدة الحسن ابنه إمرة تحت عسكرٌة قوة

 سٌطرته لبسط باإلمام ؼدر من نفسه، قرارة فً ٌإمله كان ما الرحٌم عبد حلٌفه على قطع قد ٌكون إلٌه عمد بما فإنه آخر جانب ومن

آنفاا  ذكرنا كما. فٌها انتصارات حقق التً المناطق على . 

 إلى وسٌطرته نفوذه لمد والعسكرٌة، السٌاسٌة جهوده مواصلة منها لٌبدأ شهارة، الجدٌد معقله فً القاسم باإلمام األمور استقرت هكذا

العثمانً الوجود ضد الثانٌة مرحلتها فً لثورته، الموالٌة القبابل ذلك فً تسانده الجبلً، الشمال إقلٌم فً منطقة ؼٌر . 
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 من الؽرض أمل شهارة، حصار خبلل العثمانٌة والقوات المعافا ابن ساندت التً القبابل لكل عاماا  عفواا  أصدر قد ذلك قبل وكان

 ولدٌه به لٌفدي -هللا عبد أخ- المعافا بن إبراهٌم على أبقى أنه إال ثورته، لمإازرة قواته صفوؾ إلى هإالء استمالة إلى ورابه

م9844/ ه;944 سنة -األول الفصل فً أشرنا كما- شهارة فً حوصر عندما كوكبان فً المؤسورٌن . 

 وقبٌلتً عام، بوجه القبابل جمٌع مناشدة إلى سعى إذ ما نوعاا  مختلؾ ببرنامج محدث مإرخ حسب المرة هذه عاد قد اإلمام أن وٌبدو

 إلى م9849/ ه9498 العام بداٌة مع وجهها رسالة فً -إلٌه ذهبنا ما- وٌتضح إمامته، لمناصرة الخصوص وجه على وبكٌل حاشد

 وإن: "بقوله ذلك إلى أشار حٌن الرسً، الهادي اإلمام قٌام منذ الزٌدٌٌن لؤلبمة المناصرة آبابهم بمواقؾ فٌها ٌذكرهم القبٌلتٌن مشابخ

 حسب قاببلا  العثمانً الحكم ضد ثورته مساندة إلى دعاهم بل بذلك ٌكتؾ ولم". اآلخرٌن فً ولواحق األولٌن، فً سوابق لكم

بؤسبلفكم وتقتدوا لعاداتكم تعودوا أن هللا أبقاكم منكم فنحب: "الجرموزي ". 
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________________________________________ 

مطلعها لسانه على جاءت قصٌدة فً للقبٌلتٌن السابقة المواقؾ بتؤكٌد ذلك قوله ودعم : 

بدٌبل تبتؽوا ال األبمة نصر....  عادتكم إن وبكٌبلا  حاشداا  ٌا  

علبل بعده من نهبلا  أسٌافهم....  وسقوا أباءنا روانص آباإكم  

 صفوؾ فً وانخرطت العثمانٌٌن، والت التً القبابل تلك إلى وجهه تحذٌر من -الذكر اآلنفة- رسالته فً اإلمام بال عن ٌؽب ولم

ذلك نظٌر المال من لهم ٌقدمونه ما فً طمعاا  لمحاربته قواتهم : 

الحٌلَ  أعمل قد ولكم أعماله....  خبثت فاسق من طمعاا  تطمعوا ال  

 على خطاباته فً اإلمام عمد ولقد. مصالحهم تضررت إن للعهود نقض من به ٌتصفون لما ٌإتمن ال العثمانٌٌن جانب أن لهم مإكداا 

ثورته نطاق لتوسٌع بؤنصاره ٌدفع راح حٌن لدعوته المتمٌزة الهوٌة على التؤكٌد . 
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________________________________________ 

ونتابجه باشا سنان والوالً القاسم اإلمام بٌن( م9848/ ه9497) صلح  



 من قلٌل ؼٌر عدد فً نفوذه وبسط اإلمام، لثورة الثانٌة المرحلة بداٌة مع الجبلً، الشمال شهدها التً المتبلحقة التطورات إزاء

 ضرورة -الٌمن والٌة عن عزله بقرار علمه مع خاصة- باشا سنان الوالً أدرك. له القبابل من العدٌد ومواالة الشمالٌة، المناطق

 بدأ وقد خاصة -صنعاء- الببلد فً العثمانً الحكم مركز زعزعة إلى تإدي أن شؤنها من التً الثورة هذه سعٌر المتداد حل وضع

آنفاا  ذكرنا كما العثمانً للجانب بالنسبة العواقب محمودة ؼٌر بداٌة اإلمام . 

 قدومه عند باشا جعفر الجدٌد للوالً الوالٌة تسلٌم مرحلة خبلل بقواته القاسم اإلمام ٌجتاح أن باشا سنان خشً فقد األمر حقٌقة وفً

الٌمن فً العثمانٌة السٌطرة المتداد منعطفاا  سٌمثل حدث، إن خطٌر جد أمر وهو. الحكم مركز صنعاء إلى . 

 حٌث. اإلمام مع الصلح طلب إلى اللجوء سوى أدنى أو قوسٌن قاب رحٌله أمر أصبح وقد خاصة باشا سنان الوالً أمام ٌكن لم لذلك

 -وقتبذ- صنعاء فً االجتماعٌة الوجاهات أحد ٌمثل كان الذي". الوادي أحمد التاجر الحاج: "وهو مبعوثٌه أحد إرسال إلى عمد

أكثر أو عام لمدة الصلح اإلمام على لٌعرض . 
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________________________________________ 

 شخص من ومواقفه خاصة باشا، سنان من كهذا طلباا  ٌتوقع ٌكن لم فهو والحذر، بالحٌطة اتسم موقفاا  الصلح طلب حٌال اإلمام وقؾ

 إدراكه جانب إلى أتباعه، ضد وتنكٌل بطش عملٌات من به قام وبما بالمكاٌدة -للثورة األولى المرحلة خبلل- اتصفت وثورته اإلمام

 -اإلمام- ٌدٌه بٌن لما مقارنة محل لٌست بالتالً وهً بها ٌستهان ال قوة تمثل باتت والعسكري البشري بشقٌها العثمانٌة القوات بؤن

قوات من . 

 لمعرفة الحقابق لتقصً أو بشخصه لئلٌقاع باشا سنان إلٌها عمد سٌاسٌة مناورة الصلح طلب ٌكون أن اإلمام ذهن إلى تبادر وقد

. األمر لتدارس الرجال أبً بن أحمد بن علً القاضً وهو -حٌنبذ- مستشارٌه كبار أحد استدعى فقد لذلك. والعسكرٌة السٌاسٌة أموره

 أبً بإرسال قام حٌن -هذا- اإلمام حرص وٌتضح. رفضه أو قبوله ٌقرر أن قبل الصلح، عقد إلى الداعٌة األمور حقٌقة ولمعرفة

الصلح بشؤن الحقابق لتقصً باشا سنان للوالً المقربٌن أحد الشوٌع بن مطهر بن علً األمٌر إلى جالالر . 

 قبل من الصلح طلب حقٌقة ٌإكد. الشوٌع ابن األمٌر من برد التامة بالسرٌة اتسمت زٌارة بعد -الرجال أبو- اإلمامً المبعوث عاد

 وقدوم عزله، قرار بعد الٌمن عن رحٌله مع الفتنة الوالً خشٌة فً تتمثل الصلح أمر أوجبت التً األسباب أن موضحاا  باشا سنان

باشا جعفر الوالً . 

ٌإمله كان ما وهو الوالٌة، عن باشا سنان رحٌل له تؤكد وقد خاصة الصلح عقد إلى المسارعة ضرورة -حٌنبذ- اإلمام أدرك . 

على بنوده نصت والذي. م9848/ ه9497سنة أواخر فً الصلح عقد على الوادي أحمد العثمانً الوسٌط مع اإلمام وقع : 

واحد عام لمدة الصلح مدة تكون -1 . 
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________________________________________ 

 وادعة، السودة، الحٌمة، األهنوم، شهارة،: وهو الجبلً الشمال إقلٌم فً المناطق من ٌده تحت ما الصلح بموجب لئلمام ٌكون -2

الشاحذٌة شاطب، . 

 إال. العثمانٌٌن أمام ثقله من ٌضاعؾ أن إشراكه وراء من ٌرؼب كان أنه وٌبدو الصلح، أمر فً الرحٌم عبد حلٌفه اإلمام ٌتجاهل ولم

 بؤن والعتقاده العثمانٌٌن، أمام والضعؾ بالعجز اإلمام واتهم بل الصلح، لهذا التام بالرفض اتسم -الرحٌم عبد- األخٌر موقؾ أن

 فتركه العثمانٌٌن، ضد الثورة فً االستمرار اإلمام وبدون استعداد على وأنه هو، بفضله كانت اإلمام جبهة شهدتها التً االنتصارات

بعد ما فً سنتبٌنه ما وهذا. معهم وشؤنه اإلمام . 

 فً للسلطنة تؤكٌده بذلك أراد ولعله". سنٌن عشر إلى فٌه والزٌادة: "الصلح تجدٌد إلى صنعاء عن رحٌله قبل باشا سنان بادر ولقد

الببلد فً بقابه فترة خبلل له الٌمنٌون رسمها التً القاتمة الصورة ٌمحو وأن الٌمن، أوضاع واستقرار األمور إقرار . 

الجانبٌن بٌن الصلح عن نتج فقد األمر كان وكٌفما : 



الجبلً الشمال إقلٌم من ٌدٌه تحت لما فعلً… كحاكم العثمانٌة الدولة قبل من القاسم باإلمام صرٌح اعتراؾ -1 . 

الدٌنٌة اإلمام بمكانة ضمنً اعتراؾ -2 . 

الرحٌم عبد األمٌر… مع التحالؾ ٌترك أن ٌمكنه حاالا  أفضل صار اإلمام مركز أن -3 . 

له الجانبٌن حاجة مدى الصلح ٌوضح -4 . 

 وقدوم باشا سنان رحٌل مع خاصة صنعاء فً العثمانً الحكم ومركز الشمالٌة المناطق فً األوضاع استقرار إلى الصلح أدى -5

بعد ما فً سنتبٌن كما- باشا جعفر الجدٌد الوالً -. 
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________________________________________ 

ونتابجه باشا جعفر والوالً القاسم اإلمام بٌن( م9849/ ه9498) صلح  

 دارت التً الحروب نتٌجة مضطربة وأموره باشا سنان سلفه عزل بعد الٌمن والٌة( م9898-9849)باشا جعفر الجدٌد الوالً تسلم

 الرحٌم عبد ومع اإلمام مع جبهتٌن فً الحرب فتح بؤن أدرك ولقد -آنفاا  أشرنا كما- باشا سنان تولً خبلل منطقة، ؼٌر فً رحاها

الٌمن بشإون جهله مع خاصةا  الوالٌة، إدارة فً نجاحه فرص من بالتالً وستقلل العثمانٌة، القوات فعالٌة إضعاؾ إلى ستإدي . 

 خاصة الرحٌم، بعبد االنفراد من -سنتبٌن كما- بعد ما فً له لٌتسنى صلح لعقد اإلمام مراسلة إلى تعز إلى قدومه بعد سعى فقد لذلك

المتوتر الجبلً الشمال مناطق فً أموره بذلك لتستقر اإلمام، مع صلح عقد ضرورة علٌه أكد قد كان باشا سنان سلفه وأن . 

" الظاهرة المصلحة: "وإن. الحرب طول أرهقتهم قد مناصرٌه بؤن لعلمه علٌه، وافق حٌث الصلح، عقد فً اإلمام ٌتردد لم جانبه من

 نتٌجة. ذلك نظٌر األموال من لهم ٌدفعونه لما للعثمانٌٌن، مواالتها أعلنت القبابل من العدٌد أن رأى قد وأنه خاصة ذلك، علٌه تحتم

 األمر وهو وحلفابهم، العثمانٌٌن ضد جهة من أكثر فً ٌحارب أصبح أنه كذلك وإلدراكه ،-وقتبذ- السابدة االقتصادٌة األوضاع لسوء

الحربً مجهوده تشتٌت إلى ٌإدي الذي . 

. م:984 إبرٌل/ مارس/ ه9498 سنة الحجة ذي شهر فً وذلك -والعثمانً الزٌدي- الجانبٌن بٌن الصلح انعقد مفاوضات، فترة وبعد

بنوده أهم وكانت : 

سنوات عشر لمدة هدنة عقد -1 . 
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 الحٌمة، برط، شهارة، العصٌمات، ظلٌمة، وادعة، عذر، األهنوم،: وهً الشمالٌة المناطق من ٌده تحت ما لئلمام ٌكون أن -2

صعدة ببلد حضور، السعداء، وحمٌمة . 

 فً هإالء ألحد حق وجد وإن شاءوا، كٌفما بٌنهم ما فً االختبلط العثمانً الحكم لسلطة أو اإلمام، لنفوذ التابعٌن لؤلهالً ٌحق -3

الجانبٌن بٌن بشؤنه التفاهم ٌتم الطرفٌن، أحد فً ما قضٌة . 

وأحمد محمد اإلمام ولدا فٌهم بما كوكبان سجن أودعوا الذٌن األسرى سراح إطبلق -4 . 

واألهنوم وعذر ووادعة جبر بنً أسرى إطبلق -5 . 

الحٌمة أسراء إطبلق -6 . 

الحٌمة فً لؤلهالً التابعة األسلحة انتزاع عدم -7 . 

العثمانً للوالً المري ضرٌبة تسلٌم ٌتم ما فً لئلمام، الحٌمة فً -الزكوٌة الضرٌبة- الواجبات تسلٌم ٌتم -8 . 



 إلى عمد قد باشا جعفر أن وٌبدو". ودٌة دبلوماسٌة الطرفٌن لتبادل ثمرة: "محدث مإرخ حسب الصلح جاء فقد األمر حقٌقة وفً

ا  القول وٌمكن. الببلد فً لؤلوضاع كبٌر بشكل تفهمه محورها السابق، فً كان عما مختلفة عثمانٌة سٌاسة بلورة  الصلح هذا أن أٌضا

إلٌه ذهبنا فٌما تصب األمور من جملةا  ٌستشؾ ان األحداث لقارئ ٌمكن حٌث اإلمام، نفوذ الستقرار بداٌة مثل قد : 

لئلمام دٌنٌة بمنزلة العثمانٌٌن قبل من ضمنً اعتراؾ -1 : 
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________________________________________ 

 كان كما وهً الناس، سابر على وفضلهم بالحكم وأحقٌتهم البٌت أهل:" ل الدٌنً الدور عن عام تعبٌر هً اإلمامة أن باعتبار وذلك

الٌمن فً العثمانٌة للسٌادة تحدٌاا  ذلك ٌمثل أن دون. وألنصاره له بالنسبة الزماا  واعتقادٌاا  دٌنٌاا  أمراا  القاسم اإلمام ٌراها . 

القاسم اإلمام لسٌادة واسع نفوذ -2 : 

 كان التً المنطقة من الشمالً القسم تحتها انضوى وقد شهارة، والهام االستراتٌجً مركزها شمالٌة مقاطعة القاسم لئلمام أصبح حٌث

 كذلك لئلمام وصار الشوٌع، بن مطهر األمٌر إدارة منطقة من الؽربً الجزء إلى إضافة المعافا، بن هللا عبد األمٌر علٌها ٌسٌطر

 فً علٌه هو الذي بالقدر ٌكن لم بالحٌمة اإلمام نفوذ أن وٌتبٌن صنعاء، من الؽرب إلى الواقع الحٌمة إقلٌم مركزها ؼربٌة مقاطعة

 للوالً المٌري ضرٌبة تسلٌم ٌتم فٌما اإلمام لشخص فٌها -الزكوٌة الضرٌبة- الواجبات تسلٌم ٌتم أن الصلح أكد حٌن بشهارة مركزه

نفسه اإلمام وبضمان الحٌمة أهل مشابخ قبل من السابق فً مقرراا  كان كما العثمانً . 

العثمانٌة اإلدارة بقوانٌن اإلمام التزام -3 : 
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________________________________________ 

 أثناء رفض حٌن واضح بشكل ٌتبٌن ذلك ولعل. العثمانٌة للئلدراة الخضوع من قدر بتقدٌم اإلمام إلزام إلى باشا جعفر الوالً عمد

 باإلفراج باشا جعفر أخر ندماع آخر، جانب فً كذلك وٌتضح". السلطنة قانون:" ب أسماه ما مع تتعارض أمور أي اإلمام مع تفاوضه

 سراح إطبلق أمر أن إذ وأحمد، محمد ولداه مقدمتهم وفً -الصلح بنود علٌه نصت كما- كوكبان فً اإلمام أتباع من األسراء عن

 وسطاء أحد- الدٌن شمس بن علً كوكبان أمٌر إلى -اإلمام- بها بعث رسالة عبر كان بل اإلمام، جانب من بضؽوط ٌتم لم هإالء

 تؤخٌر رأى مما وكان: "قال حٌن نفسه اإلمام لسان على الجرموزي المإرخ رصدها كما باشا جعفر للوالً بالدعاء أصبؽها -الصلح

 ما ٌفاوت ال أن هللا شاء إن ولعل المرة، بعد المرة بالصبلح أعماله هللا قرن باشا لجعفر المراجعة تزال وال لدٌكم، وأصحابنا أوالدنا

 اإلمام نفوذ تحت الحٌمة إقلٌم إلخضاع بالنسبة باشا جعفر وضعها التً الشروط ٌعارض لم اإلمام بؤن كذلك ونلمس "الخٌر من نهواه

آنفاا  أشرنا كما- . 

الببلد فً األوضاع استقرار -4 : 

 باشا سنان تركها أن بعد خاصة الببلد، أنحاء فً واالستقرار الهدوء إلى ٌإدي أن الصلح امر من -والعثمانً الزٌدي- الجانبان توخى

 ضالة: "ٌعتبر الصلح بؤن كوكبان أمٌر إلى بها بعث رسالة فً اإلمام أكد ولقد -آنفاا  أوضحنا كما- واالضطرابات بالحروب تلتهب

ٌرجوه ما الخٌر فً هللا بلؽه باشا جعفر وبٌن بٌننا المنشود الصبلح ". 

(1/83) 

________________________________________ 

 عبد انشقاق مع التعامل فً ٌده وأطلق بل اإلمام لتحركات حد لوضع لٌس: "محدث مإرخ حسب باشا، جعفر استفاد جانبه من

 المناطق فً بقوة العثمانٌة السٌطرة بسط من مكنه الذي األمر وهو -بعد ما فً سنتبٌن كما-". العثمانً صعدة أمٌر تمرد ثم الرحٌم،

 .الشمالٌة

 معاصر مإرخ وصؾ ولقد كبٌر، حد إلى فٌها لؤلوضاع استقرار باشا جعفر والٌة خبلل الببلد شهدت فقد األمر، حقٌقة وفً

ٌَّر..  عدل بعض أظهر فإنه الٌمن، فً وقع باشا جعفر لوصول وكان: "بقوله ذلك لؤلحداث  وأن خاصة" سنان جور من كثٌراا  وؼ



 سنان سلفه سٌاسة من ٌؽٌر أن باشا جعفر على كان لذلك". كالنار الرحٌم وعبد سنان مع: "الجرموزي حسب كانت الٌمن أوضاع

الببلد فً األمور بزمام لٌمسك . 

 عند القاسم اإلمام النتصارات تتوٌجاا  -الصلح- مثل حٌث الواقع، أرض على ملموس بشكل الصلح نتابج ظهرت فقد األمر، واقع وفً

 المرحلة نهاٌة عند حدث ما عكس على الجبلً، الشمال مناطق فً نفوذه تثبٌت إلى وأدى ثورته، مراحل من الثانٌة المرحلة نهاٌة

 وأن العثمانٌٌن، على وجوده ٌفرض أن خبلله من اإلمام واستطاع. برط إلى لجوبه ثم ومن هزٌمته، إلى انتهت التً للثورة، األولى

- الصلح بنود حددتها التً المناطق فً نفوذه وٌبسط سٌطرته تمتد فعلً كحاكم العثمانً الحكم سلطة قبل من ضمنٌاا  اعترافاا  ٌنتزع

آنفاا  أشرنا كما -. 

(1/84) 

________________________________________ 

 فً راؼباا  األمر حقٌقة فً ٌكن لم الذي الرحمن، عبد بن الرحٌم عبد الزٌدي حلٌفه من التخلص من الصلح مكنه فقد آخر جانب وفً

 حالوا األهنومٌٌن أن لوال -آنفاا  أشرنا كما- اإلمام دون شهارة على نفوذه بسط أراد حٌنما ٌتضح ذلك ولعل القاسم، لئلمام حقٌقً نفوذ

 أراده حسبما الصلح فً طرفاا  ٌكون أن رفض عندما السطح إلى نواٌاه ظهرت ولقد الرحٌم، عبد األمٌر بتسلط لمعرفتهم ذلك دون

العثمانً الوجود ضد الثورة فً لبلستمرار األجدر نفسه واعتبر العثمانٌٌن، أمام والضعؾ بالعجز اإلمام واتهم بل اإلمام، . 

 خاص -ثورته من األولى المرحلة فً كذلك كانت كما- مذهبً دعوي لنشاط مركزاا  لتكون شهارة ٌإهل الصلح عقب اإلمام بدأ

 خطبه إللقاء مركزاا  وجعله. م9849 ٌونٌو99/ ه9497 محرم97 فً أسسه قد كان الذي مسجدها بناء إكمال إلى عمد حٌث باإلمامة،

 الصلح فً رأوا الذٌن الزٌدٌٌن، والسادة العلماء كبار ٌحضرها كان. دعوته دعابم إلرساء توخاها التً األفكار وبلورة وتعلٌماته

 للدفع الظروؾ تهٌبة إعادة إلى ٌإدي أن شؤنه من لما". الحدٌبٌة صلح: "وكؤنه ووصفوه بل الزٌدٌة، اإلمامة حققته عظٌماا  مكسباا 

 ذلك من توخى قد كان اإلمام أن وٌبدو انطبلقها عند العرٌضة الخطوط رسمتها وكما لها، مإمل هو ما حسب مهامها إلعادة باإلمامة

 كبار قبل من إجازتهم بعد اإلمامٌة الدعوة نشر أمر مهام شهارة فً الدعوي مركزه إلى ٌتوافدون كانوا الذٌن الدارسون ٌتحمل أن

هناك العلماء . 

(1/85) 

________________________________________ 

 نحو وقته من كبٌر بجانب وانصرؾ المباشرة، اإلدارة مهام ترك إلى الدعوي مركزه خبلل من اإلمام شرع فقد األمر واقع وفً

 علً بن ومحمد الشرفً، محمد بن وأحمد العبالً، صبلح بن علً أمثال اإلمامٌة، دعوته رجال كبار من عدد به ٌحٌط العلم،

 منذ هإالء آزر وقد. وؼٌرهم.. العٌزري سعٌد بن الحسن والقاضً الهبل، صبلح بن سعٌد القاضً المحرابً، هللا عبد عشٌش،

الجبلً الشمال فً العثمانً الحكم مناهضة إلى وعمدوا اإلمامٌة الدعوة البداٌة . 

 الوافدٌن من ٌرتقب كان ما فً. دعوٌة هٌبة فً أعضاء منهم ٌجعل مما منه قرٌباا  ماءالعل هإالء بقاء على حرٌصاا  اإلمام كان ولقد

الصلح بنود بها ٌسمح التً بالحدود له التؤٌٌد وإظهار إلٌه، ٌدعو ما على التعرؾ العلوم متلقً من إلٌه . 

 فً ٌبادر لم أنه إال فٌها، األهالً بشإون واالهتمام -الصلح بنود أقرها كما- نفوذه مناطق فً أموره تنظٌم فً القاسم اإلمام بدأ

. األولى مرحلتها فً إمامً حكم إلقامة المبكرة محاولته عند األمر كان كما الحاكمة، السلطة ومظاهر هٌبة اتخاذ فً الثانٌة مرحلته

 لذات األهالً تجنٌد إلى ٌدع لم أنه كما نفوذه، مناطق من ٌده تحت ما على للحفاظ إمامٌة قوات وإعداد تهٌبة إلى ٌعمد لم فهو

 أمر ترك ولقد. قٌام حالة فً وكؤنها الصلح ؼضون فً اإلمامة موقؾ ٌظهر قد إذ ٌلزم، بما ذلك على اإلنفاق حتى أو الؽرض

 وهٌبتها إمامته خلؾ ومإٌدٌه أنصاره انضواء طرٌق عن وتؤثٌره مكانته تكرٌس أراد بذلك ولعله طوعً، كعمل جانبه إلى االنضمام

 .الدعوٌة

(1/86) 

________________________________________ 



 ضبٌلة السٌاسٌة أهمٌتهم بدت مهما بإمامته، بالبلبذٌن والتكفل أنصاره برعاٌة شهارة دعوته مقر فً ملحوظاا  اهتماماا  اإلمام أبدى وقد

 إمامته من األولى المرحلة أوج فً موقفه فً كان عما ٌختلؾ ذلك ولعل والمعٌشٌة، االقتصادٌة إمكاناته محدودٌة عن النظر وبؽض

ثورته فً المشاركة استنزفتهم الذٌن أنصاره بعض بمصٌر عابا ؼٌر منتصر كإمام ٌسلك: "محدث مإرخ حسب راح عندما ". 

 تلك خصوصٌات األؼلب فً وراعى نفوذه، لمناطق اإلداري بالتنظٌم محدود بشكل -لثورته الثانٌة المرحلة فً- اإلمام اهتم فٌما

 الحاجة، عند والتنفٌذٌة الشرعٌة المهام بعض تنفٌذ القبابل شٌوخ وبعض والعلماء بالسادة أناط حٌث. والقبلً الجبلً وطابعها المناطق

 نفوذه مناطق إطار فً عماله من القلٌل العدد إلى أوكل بٌنما والعسكرٌة، اإلدارٌة المهام تسٌٌر أبنابه بعض إلى أسند أنه كما

المناطق تلك من الواجبات تحصٌل على اإلشراؾ . 

(1/87) 

________________________________________ 

 وضرورة ملحة حاجة االقتصادي الجانب مثل حٌث االقتصادٌة الموارد إلى الحاجة -الثانٌة مرحلته خبلل- القاسم اإلمام أدرك ولقد

 فً اإلمامً المذهبً مركزه نشاطات على ولئلنفاق نفوذه، مناطق فً األوضاع الستقرار -وقتبذ- القابمة الظروؾ تملٌها حتمٌة

 بعض ضفاؾ استصبلح إلى عمد فقد لذلك. المناطق تلك شإون إدراة على القابمٌن إلى باإلضافة القتالٌة، حاجتها وعلى شهارة

 بما الودٌان بتلك المحٌطة األراضً إلمداد البطنة، أعمال من عر ووادي األهنوم من الؽرب إلى الواقع صومل وادي مثل الودٌان

أتباعه إلى باإلضافة لمعٌشته االقتصادٌة الحاجات لسد" واألرز والقندر البن: "مثل سلعٌة بمحاصٌل لزراعتها المٌاه من تحتاجه . 

 العجز سد إلى عمد ٌنح واضحاا  ذلك وٌبدو. الصلح سنوات خبلل المالٌة مصادره قصور من ٌعانً اإلمام بقى فقد األمر حقٌقة وفً

أمبلكه عابدات من ٌتحصله ما خبلل من ٌواجهه كان الذي المالً . 

 فً إلمامته ملحوظ حضور إضفاء من وصعوبات عقبات من تخللها ما رؼم لثورته الثانٌة المرحلة سنوات خبلل اإلمام تمكن ولقد

 المساومة علٌه ؼلبت مسار عبر: "محدث مإرخ حسب ذلك لها وتحقق العثمانً، الحكم أمام وجودها إلثبات الجبلً الشمال مناطق

واحد آن فً نسبٌاا  المنظمة الدعوٌة والصرامة السٌاسٌة ". 

(1/88) 

________________________________________ 

 باشا جعفر شرع حٌث الواقع، أرض على اإلٌجابٌة النتابج من جملة -اآلخر هو- الصلح له مّثل فقد العثمانً، للجانب بالنسبة أما

ا  التخفٌؾ إلى األمر حقٌقة فً سعت مإثرة خطوات إلى بالٌمن المتزاٌد السلطنة اهتمام -الصلح مدة خبلل- ٌترجم  الضؽوط من نسبٌا

 الحقٌقٌة بالثروة الضرابب ربط فقد والٌته قبٌل السابدة المالٌة المظالم على القضاء منها الؽرض كان العثمانٌة، للسٌطرة االقتصادٌة

 ما بذلك ملؽٌاا  قابم، هو لما طبقاا  زبٌد فً والحٌوانٌة الزراعٌة الموارد على الضرابب بتحصٌل -المثال سبٌل على- أمر حٌث لؤلفراد،

 تلك من ٌملكون كانوا ما بحسب القدٌمة، العثمانٌة السجبلت بموجب سنة كل تدفع كانت ضرابب من باشا سنان سلفه قرره قد كان

 المطلوب المظلمة بهذه عنهم أذهب: "قد معاصر مإرخ حسب بذلك وهو -األول الفصل فً أشرنا كما- زالت قد كانت وإن الموارد

 الٌابسة البن أشجار على ضرابب من ٌإخذ كان ما ألؽى آخر جانب وفً". موجود هو فٌما إال الطلب علٌهم ٌبق ولم المفقود على

مالً مردود لها لٌس التً . 

 الفوارق إلذابة وذلك معهم، الطوٌلة المناقشات وإجراء والزٌدٌٌن الشافعٌٌن الٌمنٌٌن الدٌن رجال استرضاء إلى باشا جعفر واتجه

النظر وجهات ولتقرٌب المذهبٌة . 

(1/89) 

________________________________________ 

 الٌمنٌة السواحل جعل إلى باشا جعفر عمد حٌث -األوضاع استقرار نتٌجة- بالتجارة ملحوظ اهتمام إلى الصلح سنوات أدت ولقد

 السابع القرن أوابل منذ الجنوبٌة المٌاه فً البرتؽالً الخطر تضاإل مع خاصة. ومصر الهند بٌن التجارة فً الربٌسً الدور صاحبة

األحمر بالبحر العامرة للتجارة كبٌراا  مركزاا  وأصبح عهده فً المخاء مٌناء ازدهر وقد ،(الهجري عشر الحادي) المٌبلدي عشر . 



 آل أمثال الزٌدٌٌن، السادة من االجتماعٌة المكانة ذات األسر ممثلً باشا جعفر استخدم فقد إلٌه، األهالً لتقرٌب أخرى خطوة وفً

 من وأكثر بل العثمانٌة، السٌطرة نفوذ مناطق فً والقضابٌة اإلدارٌة أموره لتسٌٌر وؼٌرهم،...والحمزٌٌن المإٌد وآل الدٌن شرؾ

 الجنوبٌة المناطق شٌوخ من بالعدٌد استعانته إلى إضافة عثمانٌٌن، أمراء وشرقها الببلد وسط فً القبابل شٌوخ بعض جعل فقد ذلك

وأمنٌاا  مدنٌاا  مناطقهم إدارة فً . 

 فً شبونهما لتنظٌم -الصلح حققها- طوٌلة هدنة إلى ماسة حاجة فً كانا باشا وجعفر القاسم، اإلمام الجانبٌن، فإن األمر واقع وفً

نفوذهما مناطق داخل . 

(1/90) 

________________________________________ 

 كامبلا  امتداداا  تعنً األمر حقٌقة فً تكن لم أنها إال الواقع أرض على عدة انتصارات أحرز قد كان وإن فهو اإلمام لجانب بالنسبة

 مناصرته، فً وتتردد بل العثمانٌٌن جانب تخاؾ الدوام على ظلت والتً المناطق، تلك قبابل بعض أبدتها التً المواقؾ نتٌجة لنفوذه،

 العثمانٌٌن، ضد المعارك من العدٌد فً ومشاركتها اإلمامٌة القوات صفوؾ فً انخراطها خبلل األساسٌة بالدرجة همها كان حٌث

 لمواقفها حد لوضع القبابل تلك استمالة تقتضً الضرورة بؤن تماماا  ٌدرك اإلمام بات فقد لذلك. الؽنابم من أكبر قدر على الحصول

 .المتباٌنة

 أوساط بٌن وإشكاالت نزاعات من ٌحدث ما إلى باإلضافة والخرافات، البدع من الكثٌر منطقة ؼٌر فً انتشرت فقد أخرى جهة ومن

 من جهة ؼٌر فً تنقبلته وكذلك المستمرة، بالحرب النشؽاله فٌها الحدود إقامة أو علٌها القضاء -اإلمام- باستطاعة ٌكن لم األهالً،

 البدع على وٌقضً الشرعٌة الحدود وٌقٌم الببلد فً نفوذه لٌدعم الصلح لهذا ماسة الحاجة كانت فقد لذلك. الجبلً الشمال إقلٌم

 .والخرافات

 كما- التركً محمد العثمانً، صعدة وأمٌر الرحٌم عبد تمرد لمواجهة الصلح، إلى بحاجة اآلخر، هو باشا جعفر كان كان ما فً

 إضعاؾ إلى بالتالً ٌإدي ما وهو الٌمن، أقالٌم فً السطح على تظهر كانت التً االضطرابات تلك إخماد وإلى -بعد ما فً سنتبٌن

هٌبتهم من وٌقلل العثمانٌٌن جانب . 

(1/91) 

________________________________________ 

التركً محمد واألمٌر الرحمن عبد بن الرحٌم عبد تمردات إخماد  

 الوالً إعتملها التً السٌاسة جراء مضطربة كانت التً الوالٌة، شإون إدارة إلى اإلمام مع الصلح عقد عقب باشا جعفر انصرؾ

ا  ذكرنا كما- األهالً ضد باشا سنان السابق  الببلد ؼالب إلى واالستقرار الهدوء عودة ضرورة باشا جعفر الوالً أدرك فقد لذلك -سابقا

الوالٌة على العثمانٌة السٌطرة لبسط . 

 الشمال إقلٌم وسط فً واسع بنفوذ ٌتمتع زال ما وأنه خاصة الرحٌم، عبد األمٌر تمرد على القضاء تلك مهامه أولوٌات من وكان

العثمانً الحكم زعزعة وإلى إرباك إحداث إلى تمادٌه أدى وربما به، ٌستهان ال الجبلً . 

 بن المطهر أسرة بقاٌا من الزٌدٌٌن األمراء رموز أحد الرحٌم عبد كان فقد -األول الفصل فً رصدها تم كما- األحداث وباستقراء

 عن وانشقاقه عصٌانه ٌعلن ولم. علٌها القضاء فً العثمانٌٌن جانب وساندوا وثورته، اإلمام دعوة واجهوا الذٌن الدٌن، شرؾ اإلمام

 المطلوبٌن أحد األهنومً عاطؾ الشٌخ بشؤن -وقتبذ- باشا سنان الوالً مع خبلفه األساسً عاملها كان ألسباب إال العثمانٌٌن حلفابه

 امتثل األهنومً، تسلٌم على باشا سنان إصرار وإزاء. العثمانٌٌن بطش من لٌإمنه الرحٌم عبد إلى التجؤ الذي العثمانً، الحكم لسلطة

 الذي األمر وهو األهنومً، حٌاة على اإلبقاء ضرورة باشا سنان على المقابل فً شترطا لكنه. العثمانٌة السلطة ألوامر الرحٌم عبد

قتله إلى -األهنومً- علٌه القبض بعد باشا سنان عمد حٌث ٌتم، لم . 

(1/92) 

________________________________________ 



 بعدم نفسه على قطعه الذي للعهد -باشا سنان- الوالً نقض مع خاصة جانبهم، ٌإتمن ال العثمانٌٌن أن الحادثة بهذه الرحٌم عبد أدرك

قبابله بٌن الرحٌم عبد ومركز بثقل كذلك آبه ؼٌر األهنومً، قتل . 

 عبد نفوذ على القضاء فً الحقٌقة فً ٌإمل كان والذي باشا، سنان نواٌا ٌعرؾ بات الذي الزٌدي، األمٌر على بظبللها الحادثة ألقت

 حٌنها. الجبلً الشمال وسط فً لزعامة الرحٌم عبد لتطلعات إدراكه ومع العثمانٌة، السٌطرة ٌهدد بات الذي جانبه إلضعاؾ الرحٌم

 الشمالٌة، المناطق وسط على العثمانً النفوذ بسط ضرورة تإكد والمإشرات خاصة ٌتركوه، لن العثمانٌٌن أن الرحٌم عبد أٌقن

 الخبلؾ فؤضمر" وحجة الشرؾ: "ببلد من ٌدٌه تحت بما مطالبته إلى سٌإدي تم إن الذي األمر وهو. القاسم اإلمام ثورة خطر لتفادي

آنفاا  أشرنا كما- العثمانً الجانب على تذكر انتصارات فٌها حقق شرسة معارك معه ولٌخوض القاسم، لئلمام والءه لٌعلن. علٌهم -. 

 قوات بمساندة انتصاراته فٌها حقق التً المناطق تلك على نفوذه بسط نفسه قرارة فً ٌإمل األمر حقٌقة فً الرحٌم عبد كان ولقد

لذلك تإهله ضاربة قوات من ٌدٌه بٌن ما وأن خاصة الحابط عرض لئلمام وعهده بوالبه لٌضرب القاسم، اإلمام . 
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 فقد إلٌه، ٌصبو كان ما لتحقٌق أمامه الفرصة الحت باشا، جعفر الجدٌد الوالً وقدوم -السابق عدوه- باشا سنان عزل قرار ومع

 الذي األمر وهو. نفوذه بسط خبللهم من لٌإمن -العثمانٌٌن- السابقٌن حلفابه جناح تحت انضوابه إعادة تقتضً مصلحته أن أدرك

 خبلفه العثمانً الحكم سلطة ضد السابق تمرده ومبرراا  الصلح طالباا  م،9849/ ه9498 العام بداٌة مع باشا جعفر راسل حٌن إلٌه عمد

ٌرضاه ما الببلد من: "إعطابه الصلح توقٌعه مقابل رسالته فً شرط وقد باشا سنان مع ". 

 ما إذا له عوناا  تكون قد قوات، من ٌده تحت وما نفوذ، من به ٌتمتع لما نتٌجة الرحٌم، عبد استمالة ضرورة رأى باشا جعفر أن وٌبدو

 أشارت الشمالٌة المناطق فً األوضاع بشؤن تعز فً مكوثه خبلل- إلٌه وردت التً التقارٌر وأن خاصة. القاسم اإلمام قوات واجه

 تحت التً المناطق الرحٌم لعبد ٌترك وأن. الصلح طلب على وافق فقد لذلك". واإلقدام والملك الشؤن عظٌم: "الرحٌم عبد أن إلى

 .ٌدٌه

 ٌناشد الدٌن، شمس بن محمد بن أحمد بن إسماعٌل -حٌنبذ- كوكبان أمٌر من مراسبلت وصلته ان بعد الصلح توقٌع فً ترٌث أنه إال

 إلى وصوله عند باشا جعفر أرسل األحداث، مجرٌات والستقصاء. نفوذه مناطق على العدوانٌة الرحٌم عبد لمحاوالت حد وضع فٌها

الرحٌم عبد إلى مبعوثاا  م:984فبراٌر94/  ه9498 سنة شوال47 فً صنعاء . 
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 علٌها استولت التً المناطق أعادة ضرورة خبللها أكد الرحٌم عبد األمٌر مع محادثات العثمانً، المبعوث أجرى فقد األمر واقع وفً

 مع الصلح لعقد أساسً كشرط وأقالٌمها حجة ببلد فً نفوذ من ٌدٌه تحت بما واالكتفاء كوكبان، أمٌر نفوذ ضمن الواقعة. قواته

 تلك مثلت فقد معاصر مإرخ وحسب المبعوث، ذلك قتل إلى وعمد بل الرحٌم، عبد رفضه الذي األمر وهو. العثمانً الجانب

مراجعته عن أعرضوا ذلك بعد األتراك ألن فٌه وقع فٌما له الموقعة األسباب أحد: "الحادثة ". 

 ولقد -آنفاا  أشرنا كما- اإلمام مع الصلح إلى فعمد عقباه، ٌحمد ال الرحٌم عبد جانب أن باشا جعفر أدرك المتسارعة األحداث تلك إزاء

 الجدٌد الوالً قناعة العثمانً، الحكم مقاومة فً االستمرار وإعبلنه العثمانٌٌن، مع صلحه فً اإلمام مشاركة الرحٌم عبد رفض رسخ

 حٌث الرحٌم، عبد لمقاتلة القاسم، اإلمام مع الصلح عقد بعد باشا جعفر انفرد فقد األمر كان وكٌفما. علٌه الحرب إعبلن بضرورة

 -الذكر اآلنؾ- كوكبان أمٌر قوات تسانده. كٌخٌا عمر ٌقودها عثمانٌة قوات م:984ٌولٌو/ ه9499 اآلخر ربٌع شهر فً إلٌه وجه

 اللجوء إلى فعمد المواجهة، له المحاصرة القوات من الكبٌرة األعداد حٌال الرحٌم عبد بمقدور ٌكن ولم بحجة، معقله فً لمحاصرته

 القوات أمام طوٌبلا  الصمود ٌستطٌعا لم أنهما إال. الهامٌن ومفتاح مبٌن حصنً ومحمد أحمد أخواه سلم أن بعد نوسان، حصن إلى

مانًالعث الحكم لسلطة الوالء وأعلنا القوات تلك إلى نفسٌهما فسلما العثمانٌة، . 
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 تحت لٌنخرطا -ومحمد أحمد- أخواه عنه تخلى أن بعد خاصة ٌنهار بدأ قد ٌإملها كان التً للزعامة، تطلعه أمر أن الرحٌم عبد أدرك

 نفسه تسلٌم سوى نوسان حصن فً معقله على العثمانٌة القوات تضربه الذي الشدٌد الحصار إزاء امامه ٌكن ولم العثمانٌٌن، والء

 وأودعه" الطاعة عن كخارج: "محدث مإرخ حسب عامله الذي م،;984إبرٌل/ ه:949 صفر شهر فً باشا جعفر العثمانً للوالً

 المصٌر لٌواجه استانبول، إلى م،9899أكتوبر46/ ه9444 سنة شعبان من عشر السادس فً نفاه ثم بصنعاء، الحمراء الدار سجن

 آل من أمراء بها قام محاولة آخر مصٌر باشا جعفر حدد القاتمة الصورة وبتلك. األمراء أعمامه من بعدد قبل من حاق الذي نفسه

العثمانٌة السٌطرة لتحدي الدٌن شرؾ . 

 علٌه كان فقد. للٌمن والٌته خبلل باشا جعفر واجهها التً لبلضطرابات بالنسبة المطاؾ نهاٌة الرحٌم عبد تمرد على القضاء ٌكن لم

 الحكم مركز جانب عن باإلقلٌم لبلستقبلل ٌطمح كان الذي التركً، محمد األمٌر العثمانً صعدة حاكم لتطلعات حداا  ٌضع أن كذلك

هامة عوامل ثبلثة ذلك فً شجعه صنعاء، فً العثمانً : 

استانبول فً باشا مراد -الوزراء ربٌس- األعظم بالصدر تربطه كانت التً القوٌة العبلقة -1 . 

صنعاء- الٌمن فً العثمانً الحكم مركز عن صعدة إقلٌم بعد -2 -. 

 وبسط نفوذه ترسٌخ إلى أدى الذي األمر وهو للٌمن، باشا حسن والٌة فترة إلى ترجع اإلقلٌم، على حاكماا  طوٌلة لفترة بقاإه -3

صنعاء صاحب الباشا واسطة ؼٌر من صعدة ملك فً ٌطمع وجعله: "اإلقلٌم فً كبٌر بشكل سٌطرته ". 
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: مع أقامها التً التجارٌة العبلقات جانب إلى حسن، بن إدرٌس -وقتبذ- مكة شرٌؾ مع وتعاون جوار حسن لعبلقة إقامته ولعل

باإلقلٌم االستقبللٌة تطلعاته تإكد" ونواحٌها مصر" . 

- قابمة كانت التً الحرب ظروؾ أن لوال منصبه، من عزله فً ٌرؼب - للٌمن تولٌه أثناء- باشا سنان كان فقد األمر واقع وفً

ٌإمله كان ما تنفٌذ دون حالت الرحٌم عبد واألمٌر بٌنه -وقتبذ . 

 ٌنعكس أن ٌخش كان أنه وٌبدو التركً، محمد األمٌر تمرد على القضاء ضرورة -بمكان األهمٌة من- تماماا  ٌدرك باشا جعفر بات

 معركة لخوض قواده، كبار من عدد إمرة تحت عسكرٌة حملة تجهٌز إلى سارع فقد لذلك الببلد، فً اإلقلٌم أمراء باقً على األمر

 من إلٌه عمد ما حٌال القاسم اإلمام موقؾ استقصاء تلك، حملته إرسال قبل علٌه وكان العثمانً صعدة حاكم لتمرد حداا  تضع

 محمد األمٌر تمرد على للقضاء لئلمام فعلٌة مشاركة إلى تطلع فقد ذلك من وأكثر بل التمرد، ذلك لقمع -الذكر اآلنفة- اإلجراءات

اإلمام إلى بعثها رسالة فً ٌإمله كان ما بٌن وقد. التركً . 

 ذلك إخماد بؤن -باشا جعفر- الوالً رسالة على رده معرض فً أكد حٌن حٌادٌاا، موقفاا  باشا جعفر طلب أمام القاسم اإلمام وقؾ

 الصلح ببنود التزامه إلى مشٌراا  اآلخر، ضد طرؾ أي مع اإلمامً الجانب ٌقؾ ولن أنفسهم، العثمانٌٌن ٌخص داخلٌاا  شؤناا  ٌعد التمرد

 وال علٌه نعٌنكم ال صاحبكم وهذا ننقضه، ال وعهداا  نحله ال عقداا  وبٌنكم بٌننا إن: "الجرموزي حسب قال، حٌث الجانبٌن، بٌن الموقع

علٌكم نعٌنه ". 
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العثمانٌة القوات ضد مساعدته اآلخر هو طلب حٌن التركً محمد األمٌر مع كذلك -الذكر اآلنؾ- موقفه اإلمام جدد ولقد . 

خمر فً نفوذه مناطق عبر مرورها على اإلمام موافقة بعد صعدة، إلى العثمانٌة القوات توجهت فقد األمر كان وكٌفما . 

 لمواجهة ٌعاضده حلٌفاا  ٌجد أن -نفوذه مركز إلى العثمانٌة القوات قدوم مع خاصة- العثمانً صعدة حاكم على بات األثناء هذه وفً

 طالباا  المإٌدي الحسن اإلمام بن أحمد إلى عمد فقد لذلك والعسكري، البشري لتفوقها أمامها الوقوؾ بمقدوره لٌس التً القوات، تلك

 قبابل أوساط فً االجتماعً لثقله بالمإٌدي الذ قد التركً محمد األمٌر أن وٌبدو". األتراك جنود: "لمحاربة جانبه إلى الوقوؾ منه

 اإلمام فإن المإٌدي، وحلٌفه انهزامه حال فً أنه ٌعتقد وكان القاسم، اإلمام صهر كذلك وهو المإٌدي، الحسن اإلمام ابن فهو صعدة،



 إلشراك -التركً محمد األمٌر- ٌإمله كان الذي األمر وهو المإٌدي، إلنقاذ وسٌتدخل الواقع، األمر أمام الٌدٌن مكتوؾ ٌقؾ لن

 العثمانً صعدة حاكم جانب إلى المإٌدي أحمد النضمام كان ولقد. العثمانٌة القوات مع المواجهة خبلل كفته لترجٌح اإلمامٌة القوات

 ما فً سنتبٌن كما باشا، وجعفر اإلمام بٌن الصلح نقض إلى أدت التً األسباب أحد اعتبر كونه اإلمامً، الجانب على الخطورة بالػ

 .بعد
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 من وفراره التركً، محمد األمٌر انهزام إلى أدت متكافبة، ؼٌر معركة -التركً األمٌر وقوات باشا جعفر قوات- الجانبان خاض

 باشا جعفر استطاع االنتصار وبذلك اإلمام، إلى االلتجاء سوى المإٌدي أمام ٌكن لم ما فً. مكة شرٌؾ إلى لجوبه ثم المعركة أرض

الٌمن فً العثمانٌة السٌطرة حظٌرة إلى اإلقلٌم ٌعٌد وأن العثمانً، صعدة لحاكم االستقبللٌة للتطلعات حداا  ٌضع أن . 

 باشا جعفر واجهت التً االضطرابات كانت كما الشمالٌة، المناطق فً القاسم اإلمام ألقدام توطٌداا  الصلح كان فقد األمر حقٌقة وفً

الجبلً الشمال أقالٌم إلى اإلمامً النفوذ سٌطرة المتداد بداٌة السواء على والٌمنٌٌن العثمانٌٌن جانب من . 

 وحسب أحداث، أٌة المدة تلك خبلل تحدث ولم م،9894ماٌو/ ه9449 سنة من أول ربٌع شهر إلى الجانبٌن بٌن الصلح استمر ولقد

 وربما". منافرة ٌفضً ما فٌها ٌجر ولم السداد على جارٌة وجعفر اإلمام بٌن الصلح مدة فً: "األمور كانت فقد الشرفً المإرخ

الصلح على حفاظاا  تستوجب ال التً القضاٌا بعض إزاء اآلخر عن منهما كل الطرؾ ؼض . 
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القاسم اإلمام لثورة الثالثة المرحلة الرابع الفصل  

(1021-1025 م9898-9894/ ه ) 

القاسم اإلمام ثورة على وأثره العثمانٌة القوى تصادم  

 باشا، جعفر توخاها كما بسبلم -التركً محمد واألمٌر باشا جعفر- العثمانٌٌن بٌن صعدة إقلٌم فً العسكرٌة المواجهات أحداث تمر لم

 أخرى، تمردات ظهور وخشٌت الٌمن، والٌة فً العثمانٌة القوات صفوؾ فً األمور اضطراب أقلقها قد العثمانٌة الدولة وأن خاصة

 أصدر حٌث منصبه من باشا جعفر إقصاء إلى سارعت فقد لذلك. الوالٌة فً نفوذها زعزعة إلى تإدي قد هناك، قواتها محٌط فً

عنه بدالا  باشا إبراهٌم وتعٌٌن باشا جعفر بعزل قضى م9894اكتوبر/ ه9449 سنة رمضان شهر فً مرسوماا  مراد بن أحمد السلطان . 

 ربٌس خاصة العثمانٌة، الدولة رجاالت بكبار -صعدة حاكم- التركً محمد األمٌر بٌن -وقتبذ- القابمة الوثٌقة العبلقات أن كذلك وٌبدو

السلطنة إلٌها عمدت التً اإلجراءات تلك فً آخر سبباا  كانت باشا، مراد -األعظم الصدر- الوزراء . 

 ربٌع شهر فً وصلها قد كان والذي باشا إبراهٌم الجدٌد الوالً إلى الوالٌة أمور لتسلٌم تعز، مدٌنة إلى صنعاء من باشا جعفر تحرك

 أن وٌبدو. المهمة بهذه للقٌام -منه المقربٌن- رجاالته أحد شلبً هللا عبد األمٌر إلى عهد وقد. م9895ٌونٌو/ ه9444 سنة من األول

 حٌث باشا، إبراهٌم إمام مثوله خبلل إلٌه عمد الذي األمر وهو". والمخادعة باشا جعفر عن التخلؾ نفسه فً نوى: "قد كان شلبً

له والطاعة الوالء أعلن . 

(1/100) 

________________________________________ 

ا  للٌمن والٌته فترة خبلل عٌنه قد كان وأنه خاصة باشا، جعفر لدى األثر بالػ هذا شلبً األمٌر لموقؾ كان ولقد  ذو وأصبح له، ناببا

 تسٌٌر فً" والعقد الحل صاحب: "كان بؤنه المعاصرٌن المإرخٌن أحد وصفه وقد بصنعاء، العثمانً الحكم مركز فً رفٌعة مكانة

وقتبذ- الوالٌة أمور -. 



 إلى العثمانً الحكم مركز فً األمور لتسٌٌر صنعاء، إلى بالتقدم وأمره عسكرٌاا، قابداا  شلبً هللا عبد األمٌر بتعٌٌن باشا إبراهٌم سارع

 -آنفاا  أشرنا كما- الوالٌة بشإون خبٌراا  شلبً كون تلك، إجراءاته إلى عمد قد الجدٌد الوالً أن وٌبدو -باشا إبراهٌم- وصوله حٌن

الجبلً الشمال فً العثمانً النفوذ مناطق فً القبابل زعما مع الواسعة عبلقاته إلى باإلضافة . 

 بحسب- المجاورة القبابل من إضافٌة بقوات وعززها له المرافقة العثمانٌة القوات شلبً هللا عبد األمٌر حشد صنعاء وصوله وعقٌب

 اإلجراءات تلك كانت ولقد. شعوب باب من الؽرب إلى لذلك نصبه مخٌم فً استنفار حالة فً وجعلها -باشا إبراهٌم توجٌهات

 على قبضتها العثمانٌة السٌطرة إحكام تإكد القاسم، اإلمام إلى موجهة رسالة بمثابة باشا إبراهٌم بها أمر التً العسكرٌة والتحركات

صنعاء إلى بقواته للتقدم -وقتبذ القابمة الظروؾ مع- اإلمام بها ٌقوم قد محاولة أٌة كذلك ولٌمنع. العثمانً النفوذ مناطق . 
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 الجانب جهود مواصلة خبللها من أرادت ربما إجراءات من تإمله كانت وما مهامها، مباشرة الجدٌدة العثمانٌة اإلدارة تستطع لم

 ذلك باشا إبراهٌم ٌشهد أن دون األقدار حالت فلقد الجبلً، الشمال مناطق فً القاسم اإلمام ثورة على القضاء إلى الرامٌة العثمانً

ذمار مدٌنة فً جثمانه مواراة وتم م،9895ماٌو99/ ه9444 األولى جمادى49 فً صنعاء إلى وصوله قرب مع قضى حٌث . 

 فراؼاا  وفاته تحدث أن الببلد، شإون إدراة فً لمساندته -استشارٌة كهٌبة- باشا إبراهٌم معٌة فً قدموا الذي األمراء كبار خشً

 صنعاء، القتحام قواته بتوجٌه القاسم اإلمام ٌشجع قد الذي األمر وهو الوالٌة، شإون اضطراب إلى ٌإدي وعسكرٌاا  سٌاسٌاا 

 الوالٌة شإون إلدارة- الببلد من الرحٌل على أوشك الذي باشا جعفر استدعاء لهم اجتماع عقد بعد قرروا لذلك. علٌها والسٌطرة

جدٌد وال تعٌٌن حٌن إلى بالوكالة . 

 وأن خاصة الببلد، فً األوضاع الستقرار عاجلة تحركات تقتضً الضرورة وأن -وقتبذ- القابم الوضع خطورة باشا جعفر أدرك

 وهو بصنعاء، العثمانً الحكم مركز فً األمور مجرٌات على قابضاا  -الوالٌة عن عزله عقب له تنكر الذي- شلبً هللا عبد األمٌر

الوالٌة فً عثمانٌة سٌاسٌة لزعامة المتطلع . 

 قبل باشا إبراهٌم أقره الذي منصبه فً إبقاإه فٌها ٌإكد إلٌه برسالة باشا جعفر بعث فقد شلبً استمالة منها الؽرض كان محاولة وفً

 .وفاته
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 مبلزمته بحكم باشا جعفر وسٌاسة بدهاء العارؾ وهو شلبً، لدى ترحٌب موضع -باشا جعفر- إلٌه عمد ما ٌكن لم األمر واقع وفً

. صنعاء إلى بقواته باشا جعفر تقدم مع به ٌحدق بات الخطر أن وأٌقن -آنفاا  أشرنا كما- الٌمن والٌة تولٌه فترة أثناء قلٌل ؼٌر ألمد له

 وأوضح صنعاء، فً المرابطٌن العسكرٌٌن والقادة األمراء باستدعاء قام حٌث العسكري، جانبه تقوٌة إلى اللجوء سوى أمامه ٌكن فلم

باشا جعفر قوات مع محتملة لمواجهة استنفار حالة فً تكون أن القوات جمٌع وأمر -وقتبذ- القابم الوضع خطورة لهم . 

 انتهاكاا  تعد اآلخر، الجانب ٌعتملها التً صنعاء على العسكرٌة الحشود أن -شلبً- لهم أكد فقد هإالء قبل من والطاعة الوالء ولكسب

ا   تقتضً كهذا أمر فً والضرورة. سلطانً مرسوم بموجب الوالٌة عن عزل قد باشا جعفر وأن خاصة السلطانٌة، لآلوامر صارخا

جدٌد وال   تعٌٌن حٌن إلى العثمانٌة القوات صفوؾ فً واضطراب فوضى إحداث شؤنها من محاولة أٌة ردع . 

 تنعكس نتابج إلى سٌإدي هناك، قواتها صفوؾ فً االضطراب وأن الٌمن فً األوضاع خطورة أدركت قد العثمانٌة الدولة أن وٌبدو

 ثانٌة والٌة بإقرار سارعت فقد لذلك نفوذه، نطاق لتوسٌع الزٌدي الجانب ٌستؽله قد الذي األمر وهو الوالٌة، فً نفوذها على سلباا 

القابم الوضع لتهدبة باشا لجعفر . 
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 مجرٌات على إلٌه بها بعث رسالة فً وأطلعه القاسم، باإلمام باالتصال شلبً األمٌر قام -الذكر اآلنفة- األحداث تطورات إزاء

 التً نفوذه مناطق الستعادة اإلمام على الحرب سٌعاود انتصاره حال فً باشا جعفر أن تإكد األحداث استقراء أن موضحاا  األوضاع

 منها الؽرض كان سٌاسٌة محاولة فً اإلمام موالة إلى عمد بل بذلك شلبً ٌكتؾ ولم -آنفاا  أشرنا كما- الزٌدي الجانب علٌها استولى

 جمٌع استدعى فقد كذلك، العسكري جانبه ولتعزٌز باشا جعفر مع المواجهات اندالع حال فً قوٌاا  حلٌفاا  لٌكون اإلمامً الجانب كسب

صنعاء إلى الشمالٌة المناطق فً العثمانً النفوذ أقالٌم فً المرابطة العثمانٌة القوات . 

العسكرٌة تحركاته إلٌه تناهت وقد خاصة الطرفٌن، بٌن األمور لتهدبة شلبً، هللا عبد باألمٌر ثانٌة مرة االتصال باشا جعفر حاول . 

 القوات صفوؾ فً عقباها ٌحمد ال نتابج من علٌها سٌترتب وما الجانبٌن، بٌن المواجهات إلٌه ستإول ما تفادي أراد أنه وٌبدو

 مع صعدة إقلٌم على حاكماا  شلبً األمٌر فٌها ٌقر الدٌن، شمس بن علً األمٌر بواسطة -شلبً- إلٌه برسالة بعث حٌث العثمانٌة

 عن رحٌله أثناء علٌه استولت قد كانت التً اإلمامٌة القوات أٌدي تحت من اإلقلٌم بذلك لٌستعٌد معه المتحالفة القوات بكل تعزٌزه

الجانبٌن احتراب عدم حسم قد ٌكون ثانٌة جهة ومن األولى، والٌته فً صنعاء . 
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 إلى أدت بل المواجهات، لتفادي شلبً هللا عبد األمٌر جانب من ٌذكر تقدم إحراز إلى -الذكر السابقة- باشا جعفر محاوالت تإد لم

 على رده معرض فً علٌه اقترح أنه إال باشا، جعفر أراده لما معارضاا  موقفاا  شلبً اتخذ حٌث الجانبٌن، بٌن الموقؾ تدهور ازدٌاد

 إلى ذمار من الممتدة األقالٌم تكون وأن شماالا، ٌلٌها وما صنعاء -شلبً- له ٌكون أن على بٌنهما، الوالٌة تقسٌم -الذكر اآلنؾ- خطابه

باشا لجعفر جنوباا  عدن . 

 الدولة هٌبة إلعادة شلبً هللا عبد األمٌر لتمرد حد لوضع الوحٌد، الخٌار هً العسكرٌة المواجهة أن -حٌنبذ- باشا جعفر أدرك

 جعفر- الجانبٌن بٌن الخبلؾ حدة اتساع مع خاصة لصالحه القاسم اإلمام ٌحسمها قد إجراءات أي منع وإلى الوالٌة، على العثمانٌة

صنعاء لحصار بالتحرك حٌدر األمٌر جٌشه قابد أمر فقد لذلك. -وشلبً باشا . 

 الزٌدٌٌن األمراء من بعض تزعمها شلبً، األمٌر جانب صفوؾ فً انقسامات برزت صنعاء، إلى حٌدر األمٌر تقدم وخبلل

 ان أدركوا الذٌن. الشوٌع بن علً واألمٌر المإٌدي، صبلح األمٌر المعافا، بن هللا عبد األمٌر دروٌش، األمٌر أمثال والعثمانٌٌن،

" نفر ألؾ: "وقرابة أنفسهم لتسلٌم األمان طالبٌن -سراا - حٌدر األمٌر بمراسلة قاموا فقد لذلك باشا، جعفر لصالح تسٌر باتت األمور

 بؤهلها اإلضرار أو صنعاء لمدٌنة وتخرٌب ونهب سلب أعمال إحداث عدم شرٌطة باشا جعفر قوات أٌدي إلى شلبً األمٌر جنود من

دخولها عند . 
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 جانب ومن جانب، من العسكري موقفه شلبً األمٌر قوات صفوؾ فً -الذكر اآلنفة- االنقسامات تلك أضعفت فقد األمر واقع وفً

 دخول إلى أدت أجلها ٌمتد لم معركة خوض ثم صنعاء، مدٌنة على والحصار السٌطرة إحكام من حٌدر األمٌر قوات مكنت آخر

والجنود األمراء من معٌته فً ومن شلبً هللا عبد األمٌر على القبض وإلقاء المدٌنة . 

 األمراء لمحاكمة جانبه فً الذٌن العسكرٌٌن والقادة األمراء كبار من أعضاإه ٌتؤلؾ عسكري مجلس بتشكٌل باشا جعفر الوالً أمر

 وبهذه. مستشارٌه وكبار شلبً األمٌر بإعدام حٌدر األمٌر إلى أوامر أصدر ما فً. شلبً هللا عبد مع الحرب خبلل أسرهم تم الذٌن

الوالٌة فً العثمانٌة السٌطرة ٌزعزع كاد لتمرد حداا  ٌضع أن باشا جعفر استطاع القاتمة النتٌجة . 
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________________________________________ 

القاسم اإلمام نفوذ وتوسٌع( م9849/ ه9498) صلح نقض  



 إلى بالتالً وأدى والعثمانً، الزٌدي الجانبٌن بٌن أمدها طال لحروب حداا  وضع قد كان م،9849/ ه9498 صلح أن فٌه شك ال مما

 صلح لخرق فعلٌة بداٌة مثَّل الوالٌة عن باشا جعفر عزل قرار أن إال -الثالث الفصل فً أشرنا كما- الببلد أقالٌم فً ٌذكر استقرار

 ٌده تحت ما على لبلستٌبلء ثانٌة الحرب إلى باشا إبراهٌم الجدٌد الوالً ٌلجؤ أن خشً الذي القاسم اإلمام قبل من. م9849/ ه9498

 حدث إن الذي األمر وهو بإمامته، االعتراؾ عدم وبالتالً م،9849/ ه9498 صلح بنود حددها كما الجبلً، الشمال مناطق من

الصلح أٌام الدعة إلى استراحوا قد وأنهم خاصة ومناصرٌه مإٌدٌه صفوؾ فً اضطراب إلى سٌإدي . 

 قرار التخاذ علٌه، عازم هو وما األحداث، تطورات على إلطبلعهم". الحرب ٌباشرون الذٌن: "مستشارٌه كبار القاسم اإلمام استدعى

 منه وطلبوا بل الحرب، إلعبلن معارض ثمة هناك ٌكن فلم -حٌنبذ- القابم الوضع خطورة أدركوا قد كانوا هإالء أن وٌبدو بشؤنه،

- صفوفهم فً القابمة االضطرابات مع خاصة الجبلً، الشمال فً العثمانً النفوذ مناطق على السٌطرة إلحكام بقواته التحرك سرعة

آنفاا  أشرنا كما -. 
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 باشا جعفر قوات ضد له حلٌفاا  لٌكون جانبه، إلى ٌقؾ أن اإلمام على عرض قد كان شلبً، هللا عبد األمٌر أن إلى اإلشارة وتجدر

 صنعاء إلى الجبلً الشمال مناطق من قواته بؼال سحب أنه كما" الببلد أكثر من: "ٌمكنه أن مقابل الذكر اآلنفة المواجهات خبلل

جمٌعاا  علٌه ثاروا أمرهم انتظم ما: "إذا العثمانٌٌن أن أدرك أنه وٌبدو شلبً بعروض ٌثق لم اإلمام أن إال. باشا جعفر لمواجهة ". 

 لمد اإلمام تحرك سرعة إلى أدى هاماا  عامبلا  الشمالٌة، المناطق من صنعاء إلى العثمانٌة القوات انسحاب مثل فقد األمر حقٌقة وفً

 قبابل ؼالب انضمام إلى كذلك أدى آخر جانب ومن جانب، من تذكر مقاومة دون العثمانٌٌن نفوذ مناطق على سٌطرته وإحكام نفوذه

له ومواالتها مباٌعتها وأعلنت اإلمام، إلى المناطق تلك . 

 فً حوله الناشا والعسكري السٌاسً الفراغ حالة مستؽبلا  ثورته، من الثالثة المرحلة بها لٌبدأ العثمانٌٌن، على ثانٌة الحرب اإلمام شن

 هٌبته تحوٌل إلى تلك خطواته مع عمد وقد. الجبلً الشمال أقالٌم من أوسع رقعة على وسٌطرته نفوذه لبسط العثمانٌٌن صفوؾ

ل وعسكرٌة سٌاسٌة قٌادة إلى الدعوٌة  علً بن الحسن اإلمام بن وأحمد -والحسٌن والحسن وعلً محمد- أبناإه صبلحٌتها ؼالب تحمَّ

 .المإٌدي
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 مناطق على االستٌبلء إلى الحسن ابنه وجه فقد نفوذها، ومد الزٌدٌة السٌطرة إلحكام تلك إجراءاته لتنفٌذ متسارعة خطوات وفً

 حجة على السٌطرة مهمة وأوكل الشرفٌن، إلى علً ابنه وجه ما فً. العسكرٌٌن قادته من عدد ذلك فً ٌساعده جنب وببلد شطب

 العة وببلد عمران مناطق فً العثمانٌة القوى مع عسكرٌة مواجهات إلى المإٌدي الحسن بن أحمد أرسل بٌنما الحسٌن، ابنه إلى

". وبكٌل حاشد وببلد المشارق: "جهات إلى بالتحرك األسدي عواض بن أحمد العسكري قابده إلى كذلك أوامره وأصدر. تٌس وجبل

له موالتها أعلنت والتً والبشري االستراتٌجً العمق ذات . 

 وشٌوخ الفقهاء بعض إلى فٌه القٌادة مهمة أناط فقد -آنفاا  أشرنا كما- وعسكرٌة سٌاسٌة أهمٌة له ٌشكل بات والذي الحٌمة إقلٌم أما

القطابري أحمد العسكري القابد إلى إلٌها اإلمامً النفوذ مد مهام أوكلت فقد داود وظفار وخوالن نهم ببلد مناطق أما هناك، القبابل . 

 تلك عن بعٌداا  -آنفاا  أشرنا كما- ثورته من والثانٌة األولى المرحلتٌن خبلل علٌه استعصى والذي النابً صعدة إقلٌم ٌكن ولم

 فً الحسٌن البنه توجٌهاته أصدر اإلقلٌم على السٌطرة إحكام من ولمزٌد الدٌن، عز بن أحمد بن محمد علٌه ولَّى فقد اإلجراءات

فٌها األمور وتسٌٌر" األحكام وإقرار المدٌنة لحفظ: "صعدة إلى التوجه . 
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 الشمال إقلٌم من محاربة قبلٌة فرق رأس على العسكرٌٌن بقادته الدفع بشهارة مركزه من اإلمام استطاع فقد األمر كان وكٌفما

 كما- اإلمامً بالنفوذ وإلحاقها الشمالٌة المناطق ؼالب واكتسح الزٌدٌٌن، والفقهاء السادة من وأعداد القبابل شٌوخ تساندها الجبلً،



 بالثورة لبللتحاق القبابل من الكثٌر أؼرت قد والسلب النهب بؤعمال للقٌام الفرص انتهاز: "أن محدث مإرخ حسب وٌبدو -آنفاا  أشرنا

 الؽنابم، من قلٌل ؼٌر عدد على الشمالٌة المناطق ؼالب فً السرٌع انتشارها خبلل استولت والتً". آنذاك األحداث نطاق وسع مما

 أشرنا كما- باشا جعفر لمواجهة صنعاء فً شلبً هللا بعبد التحاقها أثناء العثمانٌة الحامٌات خلفته الذي العسكري العتاد منها خاصة

صعدة مدٌنة فً حدث كما لها آمن انسحاب مقابل تركه على األعلى الشمال فً منها تبقى ما أرؼم التً تلك أو -آنفاا  . 

 مرمى على كانت وقد -ٌتوخاها كان كما- أهدافه تحقٌق من -الذكر اآلنفة- إجراءاته رؼم القاسم، اإلمام ٌستطع لم األمر حقٌقة وفً

 من األخٌرة األشهر تنته لم حٌث. ذلك دون -وقتبذ- المتسارعة التطورات حالت فلقد حاكمة، سلطة فً التحقق من حجر

 صنعاء فً شلبً هللا عبد األمٌر تمرد على القضاء باشا جعفر استطاع حٌن النقٌض، إلى الموقؾ انقلب وقد إال م9896/ ه9444سنة

 ٌد إلٌها امتدت التً المناطق الستعادة اإلمام مع أشد مواجهة إلى -معه المتعاونٌن- الزٌدٌٌن وأمراءه قواته وجه فقد -آنفاا  أشرنا كما-

الذكر اآلنفة اإلمامٌة القوات . 
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 لتخوض". ورجبل خٌبل ألؾ عشر سبعة: "إلى قوامها ٌصل حٌدر األمٌر العسكري قابده إمرة تحت عسكرٌة قوات باشا جعفر وجه

 القوات على ٌذكر نصر تحقٌق من خبللها استطاع وثبل، كوكبان ونواحً عمران مناطق فً اإلمامً الجانب مع ضارٌة معارك

 العثمانٌة القوات تمكنت وقد الحمراء، الدار سجن فً علٌه التحفض تم حٌث صنعاء إلى وإرساله اإلمام بن الحسن وأسر بل اإلمامٌة،

 إلٌها عمد التً المادٌة اإلؼراءات ساعدت ولقد والمحابشة، وجنب وعفار وجهاتها الشرؾ ببلد على سٌطرتها استعادة من كذلك

 النفوذ مراكز إلى التقهقر على اإلمامٌة القوات وأجبرت للعثمانٌٌن، والبها أعلنت التً الجهات، تلك قبابل كسب على حٌدر األمٌر

 .اإلمامً

 اإلقلٌم قبابل ؼالبٌة والت حٌث تذكر، مقاومة دون الحٌمة، إقلٌم على سٌطرتها إحكام من العثمانٌة القوات استطاعت األثناء هذه وفً

 العثمانٌون اعتملها التً والتنكٌل البطش وعملٌات القاسم، اإلمام ثورة من والثانٌة األولى المرحلتٌن حروب أن وٌبدو العثمانٌٌن،

وممتلكاتها أهالٌها لحماٌة الوالء ذلك إعبلن إلى سارعت التً القبابل تلك على أثرها تركت قد هناك . 

 المإرخ حسب والتً وادعة، مدٌنة على السٌطرة من العثمانٌة القوات تمكنت م9896 ٌناٌر/ ه9444 سنة من الحجة ذي شهر وفً

 إعبلن سوى مدٌنتهم لها تعرضت التً والنهب السلب أعمال حٌال وادعة قبابل أمام ٌكن ولم". وأخربوها انتهبوها: "قد الشرفً

ا  للعثمانٌٌن، والطاعة الوالء والمدٌنة لؤلهالً والبطش التخرٌب من للمزٌد تفادٌا . 
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 إلى عمد بل بذلك ٌكتؾ ولم صعدة، إقلٌم فً القتال جبهات لتؤمٌن بقواته كذلك حٌدر األمٌر دفع فقد مشددة عسكرٌة إجراءات وفً

 جانب إلى الوقوؾ عن صعدة قبابل ؼالب تخلت حٌث أكلها اإلؼراءات تلك أثمرت ولقد -الؽنابم وراء الساعٌة- للقبابل األموال بذل

 طوٌبلا، الصمود ٌستطع لم الذي القاسم، اإلمام بن الحسٌن لقوات القتال جبهات اختبلل فً البالػ أثره لذلك وكان اإلمامٌة، القوات

 ؼمار تخوض أن صعدة جبهة فً اإلمامٌة القوات على كان فقد األمر واقع وفً. العثمانٌٌن لقوات العسكرٌة الضربات أمام

 الذي األمر وهو العثمانً، الجانب إلى الجهات تلك قبابل ؼالب انظم وقد خاصة اإلقلٌم، فً منطقة من أكثر فً العسكرٌة المواجهات

قواها وأنهك اإلمام قوات صفوؾ فً الحربً المجهود تشتٌت إلى أدى . 

 عسكرٌة قوات رأس على المعافا بن هللا عبد األمٌر وأبقى وادعة، من الهجر منطقة على استولى قد ذلك قبل حٌدر األمٌر وكان

للعثمانٌٌن طاعتها أعلنت التً واألهنوم عذر قبابل مشابخ ذلك فً ٌسانده صعدة إلى تقدمه خبلل مإخرته لحماٌة هناك عثمانٌة . 

 العثمانٌة، القوات مع صعدة إقلٌم فً معاركها خبلل اإلمامٌة القوات واجهتها التً الصعوبات رؼم أنه نذكر، أن بمكان األهمٌة ومن

 سنة األول ربٌع فً وقعت التً العرو معركة فً قواته صفوؾ فً قلٌلة ؼٌر خسابر العثمانً الجانب تكبد أن استطاعت أنها إال

الجانبٌن بٌن م9896ٌونٌو/ ه9445 . 
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 الجند قابد- حٌدر األمٌر ٌستطع ولم الحضابر، منطقة فً العثمانٌٌن قوات على حصارها كذلك، اإلمامٌة القوات أحكمت كما

- تشكل كانت والتً وادعة، ببلد من الهجر منطقة من عسكرٌة إمدادات أي تصله ولم خاصة الحصار، فك من ذلك إزاء -العثمانً

 العرو معركتً خبلل العثمانً الجانب فقد ولقد صعدة، جبهات فً قوات من ٌحتاجه بما حٌدر األمٌر إلمداد مإخرة -آنفاا  ذكرنا كما

األخرم أحمد األمٌر وهو العسكرٌٌن، قادته كبار وأحد( جندي9744) قرابة والحضابر . 

 قد الجبلً، الشمال فً منطقة من أكثر فً وتقهقرها قواته، صفوؾ فً العسكري الجانب تدهور إزاء القابم الوضع أن اإلمام أدرك

 للثورة، األولى المرحلة خبلل األمر كان كما العثمانً، الوجود ضد ثورته من الثالثة المرحلة مسار فً متوخاة ؼٌر نتابج إلى ٌإدي

 وبٌر وقطبٌن والعصٌمات عذر مناطق فً القتال جبهات بتفقد م9896ٌونٌو/ ه9445 سنة من األول ربٌع شهر أواخر فً قام فقد لهذا

 قواته تحفٌز على تلك زٌاراته خبلل وعمد. األهنوم منطقة إلى األمر به استقر أن إلى والشرؾ، حجور وجهات سٌران، وجبل أثلة،

العثمانٌة القوات ضد المقاومة بمواصلة وأنصاره ومإٌدٌه . 

 والمقاومة، الصمود استمرارٌة فً للمقاتلٌن الثقة أعادت قد فهً اإلٌجابً، مردودها لها كان -الذكر اآلنفة- تحركاته أن وٌبدو

المعنوي جانبهم قوت قد ذلك إلى -الزٌارات- وهً -القاسم لثورة الربٌس الهدؾ- العثمانً والنفوذ السٌطرة من الببلد لتخلٌص . 
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 بن هللا عبد األمٌر على حصارها أحكمت حٌث جدٌد من العسكرٌة نشاطاتها القوات تلك استعادت عندما بجبلء ٌتضح ذلك ولعل

 خبلل صعدة إقلٌم إلى العثمانً العسكري اإلمداد لقطع وادعة، ببلد من الهجر منطقة فً العثمانٌة القوات من معه ومن المعافا

 نتابج إلى أدت بل الهجر، فً قواتهم على الحصار فك فً العثمانٌٌن محاوالت تجد ولم -آنفاا  ذكرنا كما- الزٌدي الجانب مع معاركه

 بن هللا عبد واألمٌر دروٌش هللا عبد األمٌر العثمانٌة الحملة قابدا خبللها قتل الهجر فً ضارٌة معارك الجانبان خاض حٌث وخٌمة

 أثلة ؼارب معركة خبلل القوات تلك من كبٌرة أعداد أسر وتم والجنود، العثمانً الجٌش وقادة األمراء من قلٌل ؼٌر وعدد المعافا،

م9896إبرٌل 45/ ه9445 اآلخرة جمادى شهر 95 األحد ٌوم فً أحداثها وقعت التً . 

 العثمانً الوجود ضد المقاومة الستمرار اإلمامٌة القوات إلى الثقة أعادت كونها إٌجابٌة، نتابج المعركة لهذه كان فقد األمر واقع وفً

 كما- الجبلً الشمال مناطق من منطقة ؼٌر فً -علٌهم- العثمانً الجانب حققها التً االنتصارات خبلل أصابهم قد الٌؤس كان أن بعد

 طول من ضاقوا: "الذٌن العثمانٌٌن الجنود تذمر إلى أدت حٌث العثمانً، الجانب فً سلبٌة نتابجها كانت ما فً -آنفاا  أشرنا

 ."الحروب
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 أي تحقٌق إلى ٌإدي لن قواته، صفوؾ فً المعنوي الجانب انهٌار مع الزٌدي، الجانب ضد الحرب مواصلة أن باشا جعفر أٌقن

. م9849/ ه9498 صلح نقضه نتٌجة فادحاا  خطؤا  ارتكب قد بؤنه أدرك ولعله اإلمامٌة، القوات مع جدٌدة مواجهات فً ٌذكر انتصار

 الجٌدة العثمانٌة الفرق من إلٌها تإول قد التً للؽنابم القوى هذه شهٌة بالتالً أثارت القبلٌة القوى مع حرب أتون فً تورط قد كونه

الذكر اآلنؾ) الصلح إلى العودة لطلب اإلمام إلى بادر فقد لهذا التجهٌز، ). 

 كان التً المناطق عن تنازله ٌعنً الصلح، إلى العودة أن األمر واقع فً رأى الذي اإلمام لدى صاؼٌة آذاناا  باشا جعفر طلب ٌجد لم

الجانبٌن كبل نفوذ مناطق حددت التً بنوده إلى استناداا  وذلك الصلح، نقض عقب علٌها استولى قد . 

 الشمال مناطق على سٌطرته ألحكام ثورته من الثالثة المرحلة بداٌة فً القاسم، اإلمام إلٌها عمد التً العسكرٌة اإلجراءات أدت لقد

 من لعدد قواته تحقٌق مع ذلك تزامن وقد المناطق، تلك قبابل من العدٌد أوساط فً والمذهبً السٌاسً التؤٌٌد إكسابه إلى الجبلً

 األهنوم جبال شمال أثلة ؼارب فً حدث ما: "محدث مإرخ حسب أهمها كان باألهنوم، المحٌطة المناطق فً العسكرٌة االنتصارات

العثمانٌة القوات صفوؾ فً النطاق واسع تذمراا  وأوجدت الببلد فً العثمانً الحكم زعزعة إلى أدت والتً -الذكر اآلنفة- . 
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 الؽاٌة ولهذه ثورته، من والثانٌة األولى المرحلتٌن خبلل ٌده تصلها لم مناطق إلى نفوذه توسٌع إلى ٌرنو القاسم اإلمام بدأ ذلك إزاء

 من خبللها تمكنت العثمانٌة، القوات مع أشد معارك لخوض الشرؾ جهات إلى م9896ٌونٌو/ ه9445 أول ربٌع فً قواته وجه فقد

ومرهبة وسفٌان -صنعاء من القرٌبة- الخشب وببلد ٌزٌد وعٌال والسنتٌن خمر مناطق على االستٌبلء . 

 االستٌبلء من إثرها استطاع العة، ببلد ونواحً حجة جهات فً المرابطة العثمانٌة الحامٌات هزٌمة من الحسٌن ابنه تمكن ما فً

العسكرٌة االستراتٌجٌة األهمٌة ذات مسور ببلد من ومبٌن كوكبان حصون على . 

 كذلك واستولى -الحٌمة قبابل ذلك فً ساندته- الحٌمة إقلٌم على قبضته أحكم قد الطٌر، هللا عبد العسكري قابده كان األثناء هذه وفً

ه سنع إلى ٌده وأمدت جمٌعها، الحضورٌة الببلد: "على معاصر مإرخ حسب  أعلى الواقعة عصر منطقة على استولى أنه كما" وَحدَّ

العثمانً الحكم لمركز مباشراا  تهدٌداا  شكل مما". أربعة أو أمٌال ثبلثة سوى نعاءص وبٌن بٌنهم ٌبق ولم: "الؽرب إلى صنعاء . 

 ٌوسؾ الشٌخ إمرة تحت اإلمامٌة القوات خاضت حٌث آنس ببلد إلى -والعثمانً اإلمامً- الجانبٌن بٌن العسكرٌة المواجهات وامتدت

 الجانب انهزام إلى المطاؾ نهاٌة فً أدت العثمانٌة القوات مع ضارٌة معارك م9896ٌولٌو/ٌونٌو/ ه9445 سنة منتصؾ فً الحماطً

 ذات ؼربان منطقة فً اإلمامٌة للقوات ٌذكر آخر نصر تحقٌق لتإكد األحداث مجرٌات وتوالت صنعاء، إلى قواته وتقهقر العثمانً

خمر منطقة إلى منهزماا  جنوده وجمٌع حٌدر األمٌر إثرها على ولَّى االسترتٌجٌة، األهمٌة . 
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 والتً -الذكر اآلنفة- أثلة ؼارب معركة أن وٌبدو والعثمانٌة، اإلمامٌة القوات بٌن عسكرٌة مواجهات اآلخر هو صعدة إقلٌم وشهد

 -صعدة على حصاره ٌضرب كان الذي- القاسم اإلمام بن علً شجعت قد كانت اإلقلٌم إلى العثمانً العسكري اإلمداد قطع إلى أدت

 أدت العثمانً، الجانب قوات مع الشدٌدة بالضراوة اتسمت معارك خبللها خاض اإلقلٌم، مناطق داخل إلى لئلمامة ٌذكر نفوذ مد فً

 اآلخرة جمادى;9 فً وقابعها جرت التً الشقات معركة فً قواته من جندي ثبلثمابة وقرابة مقتله إلى األمر نهاٌة فً

 مواالة إلى باإلضافة معٌتها، فً كان الذي الكبٌر العسكري والعتاد العثمانٌة القوات أعداد كثرة ولعل م،9896إبرٌل;4/ ه9445سنة

القاسم اإلمام بن لعلً القاتمة النهاٌة تلك تحدٌد فً الهامة األسباب من كانت العثمانً، للجانب صعدة قبابل ؼالب . 

 مجرٌات عن بعٌدٌن -للعثمانٌٌن وقلقاا  إزعاجاا  مصدر اإلمام لثورة األربع المراحل خبلل شكبل اللذان- ووصاب رٌمة إقلٌما ٌكن ولم

 على التمرد وأعلنت الجبلً، الشمال مناطق فً اإلمام ضد معاركها فً باشا جعفر قوات انشؽال قبابلهما استؽلت فقد األحداث،

 القوات تستطع لم األمر حقٌقة وفً محمد، األمٌر العثمانً القابد إمرة تحت كانت التً اإلقلٌمٌن فً المرابطة العثمانٌة الحامٌات

 إلى المواجهات تلك أدت حٌث ووصاب، رٌمة قبابل مع خاضتها التً العسكرٌة المواجهات خبلل ٌذكر نصر تحقٌق من العثمانٌة

 األمٌر العسكري القابد جعل الذي األمر وهو. العثمانً الجانب قوات صفوؾ فً الحربً والعتاد األرواح فً كبٌرة خسابر وقوع

زبٌد إلى المعركة أرض من قواته من وبعض ٌفر محمد . 
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 -آنفاا  أشرنا كما- صعدة إقلٌم فً الشقات معركة فً القاسم اإلمام بن علً بمصرع أنه سنرى -وقتبذ- القابمة األوضاع وباستقراء

 مواجهات إلى الطرفٌن من أي ٌتداع ولم -صعدة- الشام قطاع فً خاصة اإلمامً للتوسع حد وضع من باشا جعفر الوالً تمكن

 لمدٌنة بالنسبة االستراتٌجً العمق ذات المناطق من وهً- ؼربان إلى القرٌبة الفاٌش منطقة فً وقابعها جرت معركة سوى جدٌدة،

 المناطق على قبضته إلحكام االستراتٌجً الفاٌش حصن على االستٌبلء المعركة تلك خبلل من أراد قد اإلمام أن وٌبدو -صنعاء

إلٌها ٌده امتدت قد كانت والتً المجاورة . 

 مابة قرابة خبللها قتل ٌذكر، نصراا  فٌها حققت العثمانٌة، القوات ضد ضارٌة معركة اإلمامٌة القوات خاضت فقد األمر حقٌقة وفً

العثمانٌٌن والجنود القادة من . 
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ونتابجه باشا جعفر العثمانً والوالً القاسم اإلمام بٌن( م9898/ ه9447) صلح  

 بٌنهما الحروب ادت حٌث جدٌدة، مواجهات فً االستمرار تتحمل ال باتت منهما كبل ظروؾ أن والعثمانً، الزٌدي الجانبان أدرك

 سنة خبلل -باشا جعفر- أحدهما دعا حٌن الطرفان بادر فقد لذلك. قواتهما صفوؾ وإنهاك الحربً مجهودهما تشتٌت إلى

 لم بقاع فً ممثلٌها: "محدث مإرخ حسب اإلمامٌة للسٌطرة أصبح أن بعد خاصة. علٌه الموافقة إلى صلح عقد إلى م9897/ ه9447

 الشمال وسط مإثر ومذهبً قبلً لتكتل زعٌماا  باعتباره باشا جعفر ٌفاوض أن اإلمام بإمكان وصار م،9849/ ه9498 صلح ٌتضمنها

 .الجبلً

 محمد وتعٌٌن الٌمن، والٌة عن باشا جعفر الوالً عزل قرار مع خاصة العثمانً، للجانب بمكان األهمٌة من كان الصلح أن وٌبدو

 المؤسور القاسم، اإلمام بن الحسن من طلب فقد لذلك". إثره فً والفتنة ٌسٌر أن: "الجرموزي ٌذكر كما خشى والذي عنه، بدالا  باشا

 الوالٌة، عن رحٌله قبل الوالً نواٌا على إلطبلعه والده إلى رسالة تحرٌر بصنعاء، الحمراء الدار فً العثمانً الحكم مركز لدى

 أحد -الحسن- ابنه من وأنها خاصة لئلمام، بالنسبة إٌجابً وقعها سٌكون الرسالة أن إلدراكه ذلك إلى عمد قد -باشا جعفر- أنه وٌبدو

الحقٌقة تجافً لن كذلك وهً حكمه، أركان . 

 فً لؤلوضاع استقرار من عنه سٌنتج وما الصلح نشدان السٌاسً مدلولها فً حملت قصٌدة الحسن كتب فقد األمر، كان وكٌفما

قال حٌث الببلد، : 

أجردا سوٌاا  سببل له فاسلك....  مورداا  أعذب الصلح إن موالي  

الصدى عن المسلمٌن ضماة تروي....  كً صافٌه فً الحلم دالء أرسل  
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مرقدا والسماحة ٌمنح والرفق....  مانحاا  فٌه القسط رفٌق واجعل  

وأفسدا األنام ذا أوهن والحرب....  صبلحه لؤلنام فٌه فالصلح  

 تقتضً كانت الضرورة أن إال. بتوقٌعه ٌمهرها لم الحسن وابنه كون كاتبها ٌعرؾ لم أنه رؼم اإلمام، على وقعها للقصٌدة كان ولقد

 -الذكر اآلنفة- القصٌدة فً والمتمثلة باشا جعفر الوالً رسالة إلٌه دعت لما اإلمامً، الجانب قبل من االستجابة كانت لهذا الصلح،

 من ٌإكد مماثلة بقصٌدة القصٌدة على الرد -مستشارٌه أحد- الثبلبً صبلح بن ٌحٌى القاضً من اإلمام طلب عندما ذلك وٌتضح

 قبوله وأن الزٌدي، الجانب إلٌه وصل الذي والمنعة القوة جانب كذلك أوضحت القصٌدة أن إال الصلح، طلب على موافقته خبللها

 طال حروب بعد السبلم ولٌعم خٌر، الصلح أن ونشدان الضرورة مقتضٌات وإنما موقفه، ضعؾ عن ناتج أنه بالتالً ٌعنً ال الصلح

قصٌدته مطلع فً الثبلبً قال حٌث أمدها : 

ا  ٌا الهدى ٌبؽً لمن عندي الهدى إن....  مرشدا النصٌحة محض مانحا  

نقتدى عدل وبنور الحشا ظامً....  بها نروي بحاره نحن والحلم  

الردى عن لمسلمٌنا كل ونذود....  به ٌسطى أن اإلسبلم حما نحمً  

العدا رؼم وإن قلنا ما والقول....  لها نجنح تدعوننا إن والسلم  

قال أن إلى : 

بدا مما عدا فما تحجمون أو....  قابل فإنً صلحاا  تقبلوا إن  

 عامر العبلمة وهو مستشارٌه أحد اإلمام بعث حٌث الصلح، الطرفٌن قبول إلى النهاٌة فً أدت أمدها ٌطل لم مفاوضات الجانبان بدأ

بنوده أهم كانت الصلح عقد إلتمام باشا جعفر الوالً إقامة مقر صنعاء، إلى الذماري أحمد بن : 
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 رجب فً وٌنتهً م،9898أؼسطس-ٌولٌو/ ه9447 سنة من رجب شهر من ٌبدأ واحد بعام الصلح مدة تحدد -1

م9899ٌولٌو/ ه9448 . 

 مسور، جبل حضور، الحٌمة، ببلد وهً م9849/ ه9498 صلح بنود حددتها والتً نفوذه مناطق من ٌده تحت ما لئلمام ٌترك -2

برط شهارة، العصٌمات، ظلٌمة، وادعة، عذر، األهنوم، صعدة، ببلد . 

 بجبل المحٌطة المناطق وهً م،9849/ ه9498 صلح ٌشملها لم التً الجدٌدة المناطق م9898/ ه9447 صلح بموجب لئلمام ٌترك -3

 الؽرب إلى القابمة المناطق وأٌضاا  رٌدة، بلدة وشرق ؼرب الممتدة األقالٌم وكذلك حجة، إقلٌم شرقً شمال الظفٌر وحصن نٌسا

 أعلى عصر ورأس شهارة، من الشمال إلى ورازح الشمالٌة خوالن إقلٌمً وأطراؾ حوث وبلدة خمر مدٌنة من تقرٌباا  والشرق

منها الؽرب إلى صنعاء . 

صنعاء إلى سالماا  اإلقلٌم حاكم صفر األمٌر وترحٌل صعدة، إقلٌم على اإلمامٌة القوات تضربه الذي الحصار إنهاء -4 . 

 مابتً ونحو جندي ألؾ قرابة بمعٌته ٌبقى وأن العثمانٌٌن قبل من صعدة إلقلٌم حاكماا  الحسٌن بن أحمد بن صبلح األمٌر تعٌٌن -5

أموره وتنظٌم اإلقلٌم إلدارة والٌمنٌٌن، العثمانٌٌن الجنود من فارس . 

اإلقلٌم إلى الؽذابٌة اإلمدادات إلٌصال العثمانٌٌن ٌد فً صعدة إقلٌم إلى -العثمانً الحكم مركز- صنعاء من الطرٌق ٌظل أن -6 . 

الجانبٌن من واألسرى الرهابن عن اإلفراج -7 . 

آخر مكان إلى انتقاله عدم شرٌطة بصنعاء الحمراء بالدار سجنه فً العثمانً الجانب لدى القاسم اإلمام بن الحسن ٌبقى أن -8 . 
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 خبلل والنصر، الهزٌمة الجانبٌن قوات تبادلت أن بعد الطرفان ٌإملها كان -إٌجابٌة- نتابج إلى أفضى قد الصلح أن القول وٌمكن

العامٌن قرابة استمرت معارك . 

 دون -عزله قرار عقب- صنعاء مؽادرته لدى آمناا  الخروج من باشا جعفر العثمانً الوالً الصلح مكن فقد العثمانً، للجانب فبالنسبة

 رؼم أنه هً هامة حقٌقة الصلح اكد كما. باشا محمد الجدٌد للوالً الوالٌة أمور تسلٌمه أثناء ٌخشاها، كان اضطرابات أٌة حدوث

 لها الببلد ؼالب على سٌطرتهم زالت فما كثٌراا، العثمانٌٌن شوكة ضعؾ تعنً تكن لم فإنها اإلمامً الجانب حققها التً االنتصارات

تسلٌحاا  وأحسن عدداا  أكثر كانت قواتهم أن كما والعسكري، السٌاسً وقعها . 

 إحدى نص خبلل من ذلك وٌتضح ،(صعدة إقلٌم) األعلى الجبلً الشمال فً إمامً توسع ألي حد وضع كذلك العثمانٌون استطاع

الزٌدي الجانب قبل من فٌه عثمانٌة عسكرٌة حامٌات وإبقاء لئلقلٌم حاكم تعٌٌن الصلح بنود مواد . 

 ذلك وٌبدو نفوذهم، مناطق فً تقع قد أحداث أي فً اإلمامً الجانب تدخل بعدم ضمنً التزام على كذلك العثمانٌون حصل ولقد

 بٌن -صنعاء عن باشا جعفر رحٌل بعد- صعدة إقلٌم فً حدث الذي النزاع فً التدخل الصلح عقب اإلمام رفض عندما واضحاا 

 أٌام وانقضت السنة كملت: "أن بعد إال طلبهم إلى ٌجبهم ولم باإلمام، القبابل تلك استجارة رؼم صعدة، وقبابل العثمانٌة القوات

 ."الصلح
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 الصلح أقر حٌن ممتلكاته، حدود توسٌع فً ملحوظاا  نجاحاا  -للثورة الثالثة المرحلة فً- الزٌدي للجانب بالنسبة الصلح مثل ما فً

ٌّن ولقد اإلمامً، النفوذ مناطق إطار فً تندرج م9849/ ه9498 صلح ٌشملها لم جدٌدة مناطق إضافة : محدث مإرخ حسب الصلح ب

ذلك فً النٌة ُحسن إبداء األقل على أو العثمانٌة السٌطرة مع طوٌل تعاٌش نحو توجهاا " ". 



 ٌهدد كان كما- استانبول إلى نفٌه دون بصنعاء، العثمانً الحكم بمركز سجنه فً الحسن ابنه على اإلبقاء من اإلمام الصلح مّكن كما

 شرؾ اإلمام بن المطهر بؤبناء قبل من لحق كما أبنابه، أحد بحٌاة ٌإدي كاد مصٌراا  بذلك وتفادى -بشؤنه قبل من العثمانً الجانب

 .الدٌن

 نفوذه تنظٌم إلعادة لئلمام -والهدوء االستقرار إلى الجانبٌن بٌن -المواجهات تداعً مع- المناسبة الظروؾ كذلك الصلح هٌؤ ولقد

اإلمامة والت قد العلٌا وفروعها أقسامها أؼلب كانت التً الجبلً الشمال فً سٌطرته مراكز فً القبلً التجمع وسط السٌاسً . 

 تتولى مالٌة إدارة إقامة ومن -الزكاة- الضرابب جمع لتنظٌم اإلداري هٌكله تنظٌم إعادة من كذلك اإلمام مّكن قد الصلح أن وٌبدو

 القوات صفوؾ فً االنخراط إلى تبادر كانت التً القبلٌة الفرق تلك إلى باإلضافة الرسمٌة، الصفة ذات العسكرٌة الفرق رعاٌة مهمة

إلٌها الحاجة عند اإلمامٌة . 
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القاسم اإلمام لثورة الرابعة المرحلة الخامس الفصل  

(1026-1029 م9844-9899/ ه ) 

الٌمن والٌة فً األوضاع ترتٌب إعادة  

 فً لؤلوضاع نسبً استقرار إلى السابق الفصل فً أشرنا كما -والعثمانً الزٌدي- الجانبٌن بٌن( م9898/ ه9447) عام صلح أدى لقد

 فً الزٌدٌٌن السادة دور وإبراز الشمال، فً الٌمنٌٌن نحو والتوجه اهتمامه القاسم اإلمام واصل حٌث الببلد، شمال فً خاصة الوالٌة

 من األعلى الشمال على تسٌطر إمامٌة سٌاسٌة بنٌة ثمة: "محدث مإرح رأي حسب لتصبح إمامته، أهداؾ تحقٌق أجل من الكفاح

 ."الٌمن

 األحوال تهدبة( م9898أؼسطس/ ه9447) سنة من شعبان أواخر فً الببلد قدماه وطؤت أن منذ باشا محمد الجدٌد الوالً حاول ما فً

 ،"زمراا  قبابله وتفرقت والحزن النصب وتسلمه والفتن الخطوب عمته: "قد هللا لطؾ ابن المإرخ حسب كانت وقد خاصة المضطربة،

باشا جعفر والٌة فترة خبلل -والعثمانً الٌمنً- الطرفٌن بٌن وقابعها دارت التً الحروب جراء . 

 ومراجعة الٌمن، فً العثمانٌٌن أوضاع على أكثر التركٌز تقتضً الضرورة أن مهامه، مباشرة بداٌة مع رأى فقد األمر حقٌقة وفً

 المالٌة النواحً تقوٌم أعاد حٌث اهتمامه، جل أواله والذي منها، المالً الجانب خاصة. الوالٌة فً العثمانٌة لئلدارة شاملة

 ومطابقة العثمانٌٌن، الجنود برواتب الخاصة والدفاتر السجبلت فً بالتدقٌق أمر حٌن واضح، بشكل ذلك وٌتبٌن إنفاقها، ومستلزمات

الجنود هإالء مرتبات ؾصر ٌتم بموجبها التً األسماء . 
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 والوجاهات( الشٌوخ) القبابل لزعماء تصرؾ كانت التً( الرواتب) المالٌة المقررات تلك خاصة سجبلت فً ضبط أنه كما

السجبلت تلك فً مثبتة كانت التً الوهمٌة األسماء استبعد بحٌث الوالٌة، فً االجتماعٌة . 

 بالقضاء وذلك األهالً، بؤوضاع اهتماماا  أبدى حٌث للوالٌة، إدارته مهام لتسهٌل إلٌه، الٌمنٌٌن تقرٌب ضرورة باشا محمد أدرك ولقد

 بالنظر األقالٌم فً وعماله حكامه إلى توجٌهاته كذلك أصدر وقد والٌته قبٌل سابدة كانت التً -الضرابب كثرة- المالٌة المظالم على

 محرم شهر فً تعز مدٌنة فً مكوثه خبلل أطلق أنه كما. اإلسبلمٌة الشرٌعة أحكام بموجب فٌها البت وسرعة األهالً قضاٌا فً

 من البعض أن لؤلحداث معاصر مإرخ وحسب -وقتبذ- القاهرة قلعة سجن فً كانوا الذٌن السجناء جمٌع سراح م9898ٌناٌر/ ه9447

الٌمنٌٌن نفوس فً وقع اإلجراءات لهذه كان ولقد". عاماا  ثبلثٌن قرابة: "منذ القلعة سجن فً نزٌبلا  كان هإالء . 

 فقد المكرمة، مكة إلى الٌمنً بالمحمل كبٌراا  اهتماماا  أولى حٌث الحرام، هللا بٌت حجاج رعاٌة على باشا محمد حرص آخر جانب من

 الضعفاء لركوب والرواحل الجمال: "من النقل وسابل مثل الحج مناسك ألداء الحجاج مهام لتسهٌل الضرورٌة اإلمكانات بتوفٌر أمر

المقدسة الدٌار إلى الشاقة رحلتهم خبلل الؽذابٌة المواد من ٌحتاجون بما مدهم إلى باإلضافة". واألرامل والفقراء . 
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 قد فهو منها، للبعض البلزمة الترمٌمات إجراء أو للمساجد بنابه فً ذلك ٌتمثل العمرانٌة، بالناحٌة ملحوظاا  اهتاماا  باشا محمد وأبدى

 ببر وحفر كبٌر جامع ببناء م9899/ ه9448 شوال فً بالحجرٌة، علوان بن أحمد الشهٌر التصوؾ ولً لضرٌح زٌارته خبلل أمر

 بذلك أراد ولعله". قبل من هذا مثل عثمانً وال فعل أن ٌحدث لم أنه: "محدث مإرخ حسب الظن وأؼلب الضرٌح، بجانب للجامع

 فً الروحٌة للتوجهات العثمانً الطابع تقوٌة شؤنه من بما: "عامة والتصوؾ الصوفٌة، والزواٌا بالطرق االهتمام من مزٌد إعطاء

 ."الوالٌة

 قام أنه كما". وقوعه حدوث قبل وإقامته وصدوعه شعبه بإصبلح العمارٌن: "كلؾ حٌث صنعاء سور ترمٌم بإعادة كذلك وأمر

 القاسم، اإلمام ثورة بداٌة منذ والعثمانً الزٌدي الجانبٌن بٌن جرت التً المعارك خبلل للسقوط آلت أو خربت التً حجة قبلع بترمٌم

ٌرٌم مدٌنة جامع ببناء وأمر . 

 هذا فً وعمد -منها الربٌسٌة خاصة- المدن بٌن تنقبلتهم خبلل األهالً لحماٌة األمنٌة، إجراءاته تشدٌد على باشا محمد حرص كما

 فً والنهب السلب أعمال جراء وإزعاج قلق مصدر تمثل باتت والتً المدن، هذه من القرٌبة القبابل من العدٌد استمالة إلى الجانب

القبابل لهذه شهرٌة مرتبات صرؾ قرر حٌث المدن لتلك المإدٌة الطرق . 
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 -ذمار مدٌنة من الشرق إلى الواقعة- الكبرٌت جبل منطقة فً الكبرٌت مادة تداول على قٌود وضع إلى كذلك باشا محمد وسارع

 أصبحوا الذٌن لئلمامة الموالٌٌن خاصة الناس بٌن تداولها لمنع وذلك الحربٌة، للذخٌرة الربٌسٌة المادة البارود مادة منها تصنع والتً

: ببناء أمر فقد تداولها عدم على حرصه ولشدة العثمانً، الجانب ضد معاركهم خبلل الستخدامها البارود مادة صناعة فً متمرسٌن

مشددة عثمانٌة حراسة لها وجعل -الذكر اآلنفة- المنطقة حول" رصٌن وسور حصٌن حصن" . 

 معهم ومناقشات محاورات وأجرى منه قربهم قد لذلك فهو والفقهاء، للعلماء وتعظٌمه للعلم بحبه باشا محمد الوالً اشتهر ولقد

 الصدٌق بن الرحمن عبد أمثال مجالسه فً العلماء من العدٌد والزمه والدٌنٌة، السٌاسٌة المسابل فً النظر وجهات لتقرٌب

 وكان. أفندي وحسن -الروح روح مإلفه من الثانً الجزء فً باشا محمد سٌرة من جزء كتب- هللا لطؾ بن عٌسى والسٌد الطباطبً،

الفنون جمٌع فً بالكتب ؼاصة لمكتبة اقتنابه خبلل من ذلك ٌتضح المعرفة، أنواع شتى فً بالقراءة واسع اهتمام ذو -باشا محمد- . 

 فً مؤسوراا  كان والذي القاسم، اإلمام بن للحسن خاصة بمعاملة أمر -اإلمام من القرٌبٌن- الزٌدٌٌن ود لكسب سٌاسٌة محاولة وفً

 قدمٌه، على محكمة كانت التً القٌود بفك توجٌهاته أصدر حٌث -آنفاا  أشرنا كما- باشا جعفر عهد منذ بصنعاء الحمراء الدار سجن

العثمانٌٌن الحراس بصحبة صنعاء فً للتجول سجنه من بالخروج له صرح أنه كما بمجالسته، للعلماء وأذن بل طلباته، وتلبٌة . 
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 أمور تسٌٌر فً لمساعدته استشارٌة هٌبة تعٌٌن تقتضً الضرورة أن الٌمن، والٌة فً لمهامه مباشرته بداٌة مع باشا محمد ورأى

 فً األوضاع بمجرٌات واسع وإلمام دراٌة لىع كونهم باشا، جعفر الوالً سلفه عاصروا الذٌن العثمانٌٌن األمراء من تتؤلؾ الببلد،

 التً للٌمن الداخلٌة بالشبون الطوٌلة خبرته بحكم -نابباا -( له كتخذاا ) باشا سنان بن محمد لؤلمٌر تعٌٌنه -لنا- ٌفسر ذلك ولعل الوالٌة،

 الجبلً الشمال فً خاصة القبابل زعماء من بالعدٌد االجتماعٌة عبلقاته إلى باإلضافة باشا، جعفر للوالً مبلزمته خبلل اكتسبها

الحكم أمور على قبضته إحكام فً أثرها الخطوة لهذه وكان منها، . 

 فً العثمانً النفوذ دعابم تثبٌت فً اإلٌجابً أثرها -آنفاا  أشرنا كما- باشا محمد اعتمدها التً اإلجراءات لتلك كان األمر كان وكٌفما

 بؤنفسهم الثقة العثمانٌٌن استعادة إلى -اإلجراءات- بالتالً وأدت باشا، جعفر سلفه حروب خبلل بمرمى أصٌبت قد كانت التً الٌمن،

اإلمامً الجانب ضد مجدداا  الحرب خوض على وقدرتهم . 
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القاسم اإلمام مناطق وتوسٌع( م9898/ ه9447) صلح نقض  

 مستعرة زالت ما( م9898/ ه9447) صلح رؼم الجبلً، الشمال أوضاع أن باشا، محمد الجدٌد الوالً قدوم مع القاسم اإلمام أدرك

 كون شٌباا، له تعنً ال باتت السابقة، حروبه خبلل حققها التً انتصاراته وأن خاصة العثمانً الجانب مع الطوٌلة الحروب جراء

 والقابمٌن الدعوة هٌبته على باإلنفاق تفً ال -الضرابب- جباٌاتها وأصبحت متردٌة، نفوذه تحت التً للمناطق االقتصادٌة واألوضاع

اإلمامٌة العسكرٌة للفرق الضرورٌة اإلنفاقات إلى إضافة. له التابعة األقالٌم أمور إدارة على . 

 األول ربٌع شهر فً صنعاء إلى وصوله عند الجدٌد بالوالً االتصال إلى -جانبه من- سعى فقد الحقٌقة، لهذه وخضوعاا 

 من رفض باشا محمد أن إال. واحدة سنة من بدالا  سنوات عشر إلى -الذكر السابق- الصلح فترة مد طالباا . م9898مارس/ ه9448

إلٌها وصوله لقرب الوالٌة بؤوضاع واسع اطبلع على ٌكن لم أنه بحجة اإلمام عرض جانبه . 

 رجاالت لدى شؤنه من ترفع الزٌدي، الجانب ضد تذكر انتصارات تحقٌق -الرفض- ذلك خبلل من ٌطمح كان باشا محمد أن وٌبدو

استانبول فً العثمانٌة الدولة . 
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 األوضاع إن بل الصلح، لفترة مد من اإلمام إلٌه ذهب ما فً ربٌسٌاا  سبباا  -الذكر اآلنفة- االقتصادٌة الظروؾ تكن لم األمر واقع وفً

 مع خصوصاا - استنفار حالة فً باتت -والعثمانً اإلمامً- الجانبٌن قوات بٌن المواجهة فخطوط التعقٌد، بالؽة كانت -وقتبذ- القابمة

 نفسها الحقابق فرضت ولقد. جدٌدة حرب أتون فً والخوض وقت، أي فً الوضع انفجار ٌعنً مما -صنعاء إلى باشا محمد قدوم

 سٌطرة تثبٌت فً باشا وجعفر اإلمام أخفق حٌث مستقرة، ؼٌر أوضاعه أصبحت صعدة فإقلٌم -الشؤن هذا حول- الواقع أرض على

 بعد خاصة العثمانً الجانب فً القلق ازدٌاد إلى الحٌمة، إقلٌم على اإلمامٌة والسٌطرة النفوذ مد أدى بٌنما. هناك منهما ألي فعالة

 مإرخ حسب العثمانً، للنفوذ تهدٌداا  ٌمثل بات الذي األمر وهو صنعاء، ؼرب واقعةال حضور منطقة على لئلمام الموالٌن سٌطرة

العثمانً الحكم مركز" صنعاء مدٌنة على: "محدث . 

 بدأت حٌث القاسم، اإلمام ثورة من واألخٌرة الرابعة للمرحلة فعلٌة بداٌة الصلح، فترة تمدٌد فً العثمانً الجانب رفض مثَّل

 أؼسطس/ ه9448 سنة من شعبان شهر فً الصلح أمد انتهاء مع خطٌر منعطؾ نحو تتجه -والعثمانً الزٌدي- الجانبٌن بٌن األوضاع

الطرفٌن بٌن جدٌدة حرب ؼمار خوض إلى أدت أن كان م9899 . 
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 األمامٌة المواجهة خطوط لتؤمٌن بشهارة معقله من القرٌبة وشظب والسودة وظبلمة الظهراوٌن، مناطق إلى قواته بتحرٌك اإلمام بدأ

 المعاقل حول القتال جبهات خطوط ٌإمن أن أٌضاا  علٌه وكان. أشهر تسعة قرابة استمرت والتً العثمانً، الجانب مع معاركه خبلل

 رمضان شهر أواخر فً الحسٌن ابنه إلى اإلقلٌم عن الدفاع مهمة أوكل حٌث. الهام حجة إقلٌم من الشرقً الشمالً الركن اإلمامٌةفً

 بنً الشام، خوالن مناطق عبر حجة إلى اإلمدادات خطوط لتؤمٌن قادته كبار من قلٌل ؼٌر عدد توجه فٌما م9899سبتمبر/  ه9448

 -حجة إقلٌم إلى تقدمه خبلل- العثمانً الجانب على تذكر انتصارات تحقٌق القاسم اإلمام بن الحسٌن استطاع وقد وسحار، جٌش،

 أبدت فٌما م،9899اكتوبر/ ه9448 القعدة ذي أواخر فً وذلك ومسور والعة قراضة ببلد فً اإلمامً النفوذ مد من خبللها تمكن

 استطاعت -الذكر اآلنفة- المناطق قبابل تساندها حجة، إقلٌم إلى اإلمامً الجانب قوات تقدم إلحباط أشد مواجهات العثمانٌة القوات

 حجة، إقلٌم على نفوذه لمد ٌذكر نصر تحقٌق فً اإلمام آمال خابت وبذلك. اإلقلٌم على للسٌطرة اإلمام قوات زحؾ وقؾ خبللها

 ولعل محدود، نحو على إال ٌتجاوزها أن ٌستطع لم نطاقات له كانت: "محدث مإرخ حسب القاسم لئلمام المذهبً النفوذ ان وٌبدو

كهذا ألمر مدركاا  كان باشا محمد ". 
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اض بن أحمد اإلمامً القابد محاوالت أخفقت األثناء هذه وفً  حاشد وببلد الظواهر ببلد مناطق فً لئلمامة نفوذ أي مد فً عوَّ

 تلك مشاركة دون الحٌلولة فً ملحوظاا  دوراا  لعبت قد باشا، محمد إلٌها عمد التً القبلٌة السٌاسة أن وٌبدو وسفٌان، وخوالن وبكٌل،

 فً العثمانً الحكم مركز لحماٌة استراتٌجٌة مواقع تشكل باتت مناطقها كون. اإلمام جانب إلى الثورة أو الحرب فً القبلٌة القوى

 ٌكتؾ ولم" القبابل من كثٌر إفساد: "إلى بالتالً أدت التً المادٌة اإلؼراءات على تلك -باشا محمد- سٌاسة ارتكزت حٌث. صنعاء

مجزٌة شهرٌة مرتبات خبللها من لهم لٌصرؾ العثمانٌة القوات سجبلت إلى القبلٌة القوى تلك ضم بل بذلك . 

 من ٌصلون..  كانوا لقد: "بقوله..  األمول من لهم ٌدفع ما نظٌر العثمانٌٌن مواالة إلى القبابل تلك تهافت وصؾ الجرموزي المإرخ

 نحو على التؤنٌث هاء ٌحذؾ بؤن الدفتر فً ولداا  وٌسمٌها جامكٌة ابنته ٌكتب صار الرجل وإن..  كثٌرة ٌةجامك وٌقبضون..  بٌوتهم

 حوالً الممتدة األقالٌم فً العثمانً النفوذ ومراكز اإلمامة مناطق بٌن قبلً عازل إقامة باشا محمد استطاع السٌاسة وبتلك". سعٌدة

العثمانً الحكم لمركز القبابل تلك والء بذلك لٌضمن صنعاء، . 
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 مدٌنة لحماٌة األمنً الحزام ذلك إلقامة باشا محمد الوالً إلٌها عمد التً المادٌة، واإلؼراءات المشددة العسكرٌة اإلجراءات ورؼم

 وبنً والصٌد ذٌفان قبابل مثل له مواالتها أعلنت التً القبابل بعض طرٌق عن النطاق ذلك ٌخترق أن استطاع اإلمام أن إال صنعاء

 التً العثمانٌة -والعسكرٌة الؽذابٌة- اإلمدادات قطع استطاعت إنها بل العثمانٌة، القوات مع أشد مواجهات مناطقها شهدت حٌث زهٌر

 خبلل من القبابل تلك مساندة على اإلمام حرص ولقد. الجبلً الشمال إقلٌم فً العثمانٌة الحامٌات إلى أراضٌها عبر تمر كانت

العثمانً للجانب مقاومتها الستمرار والؽذابً العسكري باإلمداد مواصلتها . 

 وقد القاسم، اإلمام لثورة -واألخٌرة- الرابعة المرحلة خبلل للمقاومة هاماا  مركزاا  وآنس وحراز حضور بمناطقه الحٌمة إقلٌم مثل فٌما

 تشكل باتت والتً فٌه، القتال جبهات تعزٌز وعلى القبلٌة القوى مإازرة على حرص حٌث باإلقلٌم، ملحوظاا  اهتماماا  اإلمام أبدى

 عنٌفة مواجهات قبابله خاضت ولقد صنعاء، لمدٌنة بالنسبة العسكرٌة االستراتٌجٌة ذات حضور منطقة خاصة العثمانٌٌن على خطراا 

 قبابل أبدتها التً والصمود المقاومة نتٌجة طابل، دون علٌها السٌطرة لبسط سنان بن محمد األمٌر العثمانً القابد محاوالت خبلل

العثمانٌة القوات أمام حضور . 
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 فٌما الطٌر، هللا عبد العسكري قابده لتعزٌز م9899 سبتمبر/ ه9448 سنة من شوال 94 فً اإلقلٌم إلى قواته من بمزٌد اإلمام دفع

 بالضراوة اتسمت معارك الجانبان خاض وقد جندي، آالؾ ستة قرابة إلى قوامها وصل بقوات اإلقلٌم فً جانبه باشا محمد عزز

 سنة من اآلخرة جمادى فً الحٌمة على قبضته إحكام من اإلمامً الجانب األمر نهاٌة فً تمكن أشهر تسعة حوالً دامت

 بعض استمالة محاوالته رؼم بالفشل، اإلقلٌم على العثمانً النفوذ لمد باشا محمد محاوالت كل باءت وقد. م:989ماٌو/ ه9449

 من كذلك العثمانٌة القوات تستطع ولم عثمانٌة ألقاب ومنحهم لهم شهرٌة رواتب وتقرٌر باألموال مدهم خبلل من الحٌمة قبابل زعماء

 بٌن المواجهات استمرت ولقد وذمار، الحدا قبابل مع تحالفها من بالرؼم وآنس حراز إقلٌمً فً القتال جبهات فً ٌذكر نصر تحقٌق

سنتبٌن كما- الطرفٌن بٌن الصلح عقد أن إلى العامٌن قرابة دامت متقطع بشكل -اإلقلٌمٌن فً- الجانبٌن -. 
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 كان أنه وٌبدو علٌه، السٌطرة بسط إلعادة اإلمام قبل من تحركات للثورة الرابعة المرحلة خبلل -اآلخر هو- صعدة إقلٌم شهد بٌنما

 وكانت. اإلقلٌم على قبضته إلحكام عسكرٌة أجراءات إلى منهما أي ٌبادر ولم الطرفٌن، قبل من مهمبلا  -الرابعة المرحلة- بداٌتها مع

ا  باشا جعفر عٌنه الذي المإٌدي، أحمد بن صبلح قوات مع مواجهات بعد اإلقلٌم على ٌدها وضعت قد صعدة قبابل  اإلقلٌم على حاكما

 الجانب مع المعارك حدة تزامن ومع الصلح، مدة انقضاء وبعد اإلمام أن إال -آنفاا  أشرنا كما- م9898/ ه9447 صلح بموجب

 قبابل أعلنت وقد خاصة ذلك، إلى العثمانٌون ٌشرع أن قبل صعدة، إقلٌم فً جانبه تؤمٌن بمكان الضرورة من أنه رأى العثمانً

العثمانٌٌن ضد" واألنفس باألموال الجهاد:"و له، مواالتها اإلقلٌم . 



" جماعة وبنً وخوالن صعدة جهات: "والٌة بجعل م:989ٌولٌو/ ه9449 سنة من رجب فً أمراا  اإلمام أصدر التطورات تلك وإزاء

: محدث مإرخ حسب ذلك مثل وقد". لجانبه وهٌبة رؼبة له فانقادوا القبابل وضبط: "اإلقلٌم أمور تنظٌم إلى سارع والذي أحمد، البنه

األعلى الشمال فً إمامته سٌطرة تكتمل به إذ قبل من تمناه طالما لئلمام هاماا  سٌاسٌاا  نصراا " ". 

 جبهة فتح أن أدرك قد باشا محمد الوالً أن وٌبدو صعدة، إقلٌم على له نفوذ أي مد فً تردد العثمانً الجانب فإن األمر حقٌقة وفً

 الجبلً الشمال ومناطق الحٌمة إقلٌم فً القتال جبهات فً الصراع احتدام مع خاصة الحربً، مجهوده تشتٌت إلى سٌإدي صعدة

 .األخرى
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 خبللها ٌستطع لم -آنفاا  ذكرناها كما- الجبلً الشمال فً منطقة من أكثر فً -والعثمانً اإلمامً- الجانبٌن بٌن المواجهات استمرت

 فً العثمانٌون حاول الطرفٌن، بٌن جرت التً المعارك خاتمة كانت ربما محاولة وفً تذكر، انتصارات أي إحراز العثمانً الجانب

 من العدٌد على ٌشرؾ حصنه كون االستراتٌجٌة، ذي علً بنً جبل على السٌطرة م:989ماٌو/ ه9449 سنة من اآلخرة جمادى

 حٌث اإلمامً، للنفوذ مراكز ؼالباا  وهً حجة، إقلٌم إلى المإدٌة الربٌسٌة الطرق وعلى وجهاتها، وقدم جنب مثل الشمالٌة، المناطق

 بقوات تعزٌزه تم أن بعد الجبل أعلى إلى المإدٌة الربٌسة الطرق على الحصار إحكام من خمخم محمد األمٌر العثمانً القابد تمكن

للعثمانٌٌن الموالٌة القبابل وبعض السودة، منطقة فً المرابطة العثمانٌة الحامٌات من . 

 تحت عسكرٌة بإمدادات فؤمر علً، بنً جبل حصن على العثمانٌٌن سٌطرة حال فً الموقؾ خطورة -حٌنبذ- القاسم اإلمام أدرك

الحصن على للسٌطرة العثمانً الجانب قبل من تقدم أي لمنع الجبل فً المرابطة اإلمامٌة القوات لمإازرة أحمد ولده قٌادة . 

 آالؾ خمسة على قوامها ٌزٌد بقوات دفع الذي العثمانً، الجانب قبل من العسكرٌة اإلجراءات لسرعة كان فقد األمر حقٌقة وفً

الحصن على السرٌعة السٌطرة فً الفاعل وقعها علً، بنً جبل على السٌطرة إلحكام جندي . 
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 الطرق منافذ وكذلك قواتهم، مإخرة تؤمٌن على علً بنً جبل على قبضتهم إحكام فً انتصارهم أنساهم قد العثمانٌٌن أن وٌبدو

 إحكام من تمكنت والتً القرٌبة نفوذه مراكز من قواته من بمزٌد دفع حٌن اإلمام استؽله الذي األمر وهو. الحصن إلى المإدٌة

 فً ونقص قلٌل ؼٌر ألمد حصار وبعد الجبل، أعلى إلى المإدٌة الطرق منافذ على سٌطرتها خبلل من العثمانٌة القوات على الحصار

 سوى الهبلك، من قواته إلنقاذ سبٌل من خمخم، محمد األمٌر العثمانً القابد أمام ٌكن لم الحصن، فً -ؼذاء ماء- التموٌنٌة المواد

 أن وٌبدو. صنعاء فً العثمانً الحكم مركز إلى لقواته آمناا  وخروجاا  الحصن تسلٌمهم مقابل اإلمامٌة، القوات قادة من األمان طلب

الجانبٌن بٌن وقابعها جرت التً المعارك خاتمة كانت علً بنً جبل معركة . 

 -الثالث الفصل فً إلٌها أشرنا التً- آثلة ؼارب معركة فً األمر كان كما العثمانً، الجانب على الكبٌر أثرها المعركة لهذه كان ولقد

 ووصؾ شهارة، فً المركزي اإلمامً النفوذ مركز اقتحام على قدرتهم عدم أظهرت قد -الذكر اآلنفة- العثمانٌٌن محاولة أن وٌبدو

 علً بنً جبل معركة بؤن أكد فقد الشرفً المإرخ أما". اإلمام ببلد فً الطمع من الترك أٌس ولقد: "بقوله ذلك الجرموزي المإرخ

 سنتبٌن كما الجانبٌن بٌن صلح إلى التوصل تم أن إلى الطرفٌن، بٌن تذكر معارك بعدها تحدث ولم". الكبار الوقعات خاتمة:"كانت

بعد فٌما . 
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 القاسم، اإلمام لثورة الرابعة المرحلة شهدتها والتً سنوات، ثبلث قرابة والعثمانٌة اإلمامٌة القوات بٌن استمرت التً المعارك أدت

 التضارٌس ٌجهل كان الذي العثمانً، الجانب فً خاصة قواتهما صفوؾ فً إنهاك وإلى الطرفٌن، لكبل الحربً المجهود تشتٌت إلى

 العثمانٌة السٌطرة من األولى الحقبة خبلل الببلد فً بقابه مدة بها منً التً الهزابم فً عامبلا  الدوام على مثلت والتً للٌمن، الجبلٌة

م9857-:975) ). 



 التقارٌر خبلل من- لمصر كوالً عمله أثناء الٌمن بشبون وإلمامه معرفته أن الوالٌة، فً مهامه مباشرة عند باشا محمد أدرك ولقد

ٌّبت قد -الوالٌة فً األحداث مجرٌات عن تصله كانت التً  رفضه عن ٌعدل جعله ما هو األمر ذلك ولعل. الواقع أرض على آماله خ

 -الذكر اآلنفة- حروبه بعد -بعد فٌما سنتبٌن كما- اإلمام مع علٌه الموافقة إلى وٌعود -الببلد إلى قدومه بداٌة فً اعتمله كما- للصلح

 على الجبلً الشمال مناطق فً المدة هذه خبلل نفوذه توسٌع من اإلمامً الجانب تمكن بٌنما ٌذكر نصر أي خبللها ٌحقق لم والتً

العثمانٌٌن حساب . 
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 فً وشحتها األمطار أدت حٌث القتال، جبهات على البالػ أثرها الجانبٌن، بٌن المواجهات مع تزامنت التً االقتصادٌة للظروؾ وكان

. الوالٌة فً الؽذابٌة للمواد الربٌسً المخزون الدوام على تمثل كانت والتً -وإب ذمار- الببلد وسط مناطق فً خاصة الٌمن، ؼالب

 الذي األمر وهو للؽذاء، الربٌسٌة المادة الحبوب مادة خاصة الؽذابً، المحصول فً وقلة الزراعٌة المناطق فً جدب حدوث إلى

 أنه كما اإلمام، لثورة الرابعة المرحلة معارك خبلل -والعثمانً الزٌدي- الجانبٌن قوات إلى المادة لهذه اإلمدادات فً شحة إلى أدى

ٌُعدم الطعام كاد: "فقد الجرموزي وحسب الحبوب، أسعار ارتفاع إلى أٌضاا  أدى ". 
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 بالنسبة القتال جبهات صفوؾ فً المقاومة ضعؾ إلى أدى قد كان الشمالٌة المناطق بعض فً الجدب شدة فإن األمر حقٌقة وفً

 المعٌشٌة الظروؾ الشرفً المإرخ وصؾ ولقد العثمانً، الجانب أمام معاركها لمواصلة للؽذاء الماسة الحاجة نتٌجة اإلمامٌة للقوات

 والنساء والمساكٌن الضعفاء شهارة إلى باإلمام الذ: "بقوله -الؽذاء- الحبوب لمادة الشدٌد النقص جراء المناطق تلك فً لؤلهالً

 االقتصادٌة الحالة أفضت ما فً". المشارق جهات فً وشدة ؼبلء الوقت وكان كثٌر، خلق الفاقة أهل من وؼٌرهم واألٌتام واألرامل

 الجبلً، الشمال مناطق فً اإلمامً الجانب مع حروبه ترك إلى باشا محمد الوالً مستشاري بعض مطالبة إلى -وقتبذ- المتردٌة

 إجراءاته تكثٌؾ إلى ودعوه". منها علٌه ٌحصلون كانوا مما أكثر بها لبلحتفاظ العثمانٌٌن تكلؾ وهً: "اقتصادٌاا  فقٌرة كونها

ا  الؽنٌٌن ووصاب رٌمة ًأقلٌم خاصة -ذمار- الببلد وسط فً الواقعة األقالٌم على العثمانً النفوذ وإحكام للسٌطرة العسكرٌة زراعٌا . 

 مردوداتها كانت والتً العثمانً، النفوذ أقالٌم من الضرابب تحصٌل فً شدٌد إنحسار االقتصادٌة، األوضاع تردي صاحب ولقد

 محمد للوالً العثمانٌٌن الجنود مطالبة لنا ٌفسر الذي األمر وهو -ومعٌشتهم الجنود رواتب- القتال جبهات نفقات تؽطٌة فً تصرؾ

صفوفهم فً وفوضى اضطراب إلى ذلك وأدى بل المالٌة، بمخصصاتهم باشا . 
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 الهولندٌون بات حٌث والمخاء، عدن مٌنابً فً البحرٌة التجارة جانب فً أشد قلق -الذكر اآلنفة- األوضاع تردي مع تزامن ولقد

 حٌن واضحاا  ذلك وٌبدو. لصالحهم تجارٌة امتٌازات على الحصول بهدؾ المٌنابٌن هذٌن سواحل نحو أكبر بشكل ٌتطلعون واإلنجلٌز

 عثمان السلطان أصدر فٌما الٌمنٌة، الموانا من مٌناء أي فً باالتجار م:989 إبرٌل فً لئلنجلٌز العثمانٌة الدولة سمحت

 استانبول فً الهولندي السفٌر مع أجراها مفاوضات عقب- م:989ٌولٌو/ ه9449 رجب فً سلطانٌاا  مرسوماا ( 9844-9899)الثانً

. الٌمن والٌة موانا عبر االتجار الشرقٌة الهند من القادمة الهولندٌة للسفن السماح بموجبه ٌتم باشا محمد للوالً -(هاخا كورنٌلى)

 التجارة بضرب هددت قد كانت هولندا وأن خاصة والهولندٌة، العثمانٌة الدولتٌن بٌن العبلقات لتحسٌن جاء المرسوم ذلك أن وٌبدو

 تضررت فقد األمر حقٌقة وفً البحرٌن، هذٌن موانا عبر التجارة بمزاولة لها السماح ٌتم لم إذا واألحمر، العربً البحرٌن فً المارة

 العثمانٌة للبحرٌة فعال وجود هناك ٌعد لم وأنه خاصة- الدولتٌن قبل من تلك التجارٌة الهٌمنة فرض جراء البحرٌة العثمانٌٌن تجارة

الٌمنٌن السواحل عند . 
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ونتابجه باشا محمد العثمانً والوالً القاسم اإلمام بٌن( م;989/ ه:944) صلح  



 الحرب على سلباا  نتابجها وامتدت بل والسٌاسً، ريالبش الجانب على آثارها -آنفاا  أشرنا كما- االقتصادٌة األوضاع فرضت هكذا

 حاجاتها من المتوفر فً وقلة األسعار فً كبٌراا  ارتفاعاا  تشهد الوالٌة وأخذت -والعثمانً الزٌدي- الجانبٌن بٌن -وقتبذ- القابمة

: إلى محدث مإرخ حسب المطاؾ، آخر أملى الذي األمر وهو الطرفٌن، بٌن الحروب من مزٌداا  ٌحتمل ال الوضع وبدأ المعٌشٌة،

سنتبٌن كما- باشا ومحمد القاسم، اإلمام بٌن( م;989/ ه:944) صلح إلٌها أفضى". األمد طوٌلة سٌاسٌة تسوٌة نشدان" -. 
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 وعرض الجند، وقادة األمراء من مستشارٌه كبار ضم اجتماع إلى دعا فقد لذلك -وقتبذ- القابم الوضع خطورة باشا محمد أدرك

 عنها ٌسفر لم اإلمامٌة، القوات ضد الحروب استمرار أن لهم مإكداا  اإلمامً، الجانب مع صلح عقد بشؤن الضرورة أملته ما علٌهم

 أدركوا قد كذلك كانوا مستشارٌه أن وٌبدو الجنود، أعداد ومضاعفة العسكرٌة اإلجراءات تشدٌد رؼم تذكر انتصارات أي تحقٌق

 الوضع أدى وربما التقهقر، من مزٌد إلى أدت والتً صاحبتها التً االقتصادٌة األوضاع وتردي الحروب تلك جراء العثمانٌٌن معاناة

 للباشا صراحة أكدوا وقد صنعاء، فً العثمانً الحكم مركز ضعؾ وإلى العثمانٌٌن صفوؾ فً وفوضى خلخلة إحداث إلى هكذا

 عسكري عتاد من ٌده تحت لما ضاربة قوة ٌمثل وأصبح ومناصروه، مإٌدوه وكثر نفوذه دابرة اتسعت قد اإلمامً الجانب أن محمد،

 خسابر سوى العثمانً، الجانب ٌتوخاها نتٌجة إلى تإدي لن ضده الحروب استمرار وأن الماضً، فً له متوفراا  ٌكن لم وبشري

 االستشارٌة الهٌبة رد معرض فً جاء ما ولعل الٌمن، فً العثمانٌة اإلدارة أعباء من تزٌد مالٌة ونفقات قواته، صفوؾ فً جدٌدة

 مهمة مصطفى شالق واألمٌر الشوٌع بن المطهر بن علً األمٌر إلى أسند حٌث. الصلح عقد إلتمام ٌإمله كان ما هو باشا لمحمد

: استقبالهما أحسن حٌث -باشا محمد- الوالً مبعوثً مقابلة فً اآلخر هو اإلمام ٌتردد لم األمر حقٌقة وفً. الصلح لعقد اإلمام مخاطبة

الصلح على أعان لمن وبذل" : . 
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 هللا عبد مبعوثه إرسال من -الجانبٌن مصلحة تقتضٌه لما- اإلمام ٌتوان لم الصلح بنود حول العثمانٌٌن المبعوثٌن مع مفاوضات وبعد

 الصلح بنود إلقرار". الخطاب ومعرفة الكمال أهل من وكان: "صنعاء فً باشا محمد إلى الجحافً الحسن بن الدٌن شمس بن

علٌه والتوقٌع . 

التالٌة البنود على( م;989ماٌو/ ه:944) سنة من األولى جمادى شهر فً الجانبان وقعه الذي الصلح اشتمل : 

م;989ماٌو/ إبرٌل/ ه:944) األولى جمادى شهر من ابتداء سنوات عشر الصلح مدة تكون (1 ). 

ا  العثمانٌة الدولة تعترؾ (2 للزٌدٌة إماماا  وباعتباره السٌاسً، بشخصه ضمنٌاا  اعترافا . 

 صلح علٌها اشتمل التً النفوذ مناطق من ٌده تحت لما فعلً كحاكم القاسم، اإلمام وسٌطرة نفوذ بمراكز ضمنً اعتراؾ (3

: حددت وقد باشا، محمد مع حروبه خبلل إلٌها ٌده امتدت التً المناطق إلى إضافة باشا، جعفر مع عقد الذي( م9898/ ه9447)

 أسفل فٌمر الشرؾ، هضبة جنوب من الخط وٌبدأ العثمانٌٌن، وأراضً اإلمامة أراضً بٌن ٌفصل الذي الخط أو الحد نقاط إجماالا "

 فجنوب السودة، بلدة من الشمال إلى ٌمتد ثم شظب، إلقلٌم الؽربٌة باألطراؾ وٌمر الكبٌر، حجة إقلٌم من الشرقٌة الشمالٌة األجزاء

 باألطراؾ ماراا  شرقاا  ٌذهب ثم عمران، مدٌنة من قرٌباا  الشمال إلى فٌنحدر بٌن، ذي جنوب لٌمر خمر ظاهر ٌخترق ثم ؼربان، جبل

صنعاء مدٌنة شرق شمال نهم قبٌلة أراضً ٌحاذي حتى أرحب، لقبٌلة الجنوبٌة . 
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 بنً مناطق كذلك وتشمل حضور وإقلٌم للحٌمة الجنوبة األجزاء فتشمل صنعاء من الؽرب إلى الواقعة اإلمامٌة لؤلراضً بالنسبة أما

 إسماعٌل بنً وجبل وحصبان وحراز وعانز النمري وبنً واألجبوب العارضة سٌاغ وبنً سوار وبنً والحدب الثلث وببلد مطر

سعد وبنً حسن وبنً ". 

الشافعٌة) الببلد أقالٌم بقٌة فً الكاملة وسلطتها العثمانٌة بالسٌادة اإلمام قبل من ضمنً اعتراؾ (4 ). 



الجانبٌن كبل من األسرى جمٌع سراح إطبلق (5 . 

 إلى رفع قد أمره كون ،(م9898/ ه9447) صلح بنود حدده كما الحمراء، بالدار سجنه فً أسٌراا  القاسم اإلمام بن الحسن ٌبقى (6

سراحه إلطبلق سلطانً مرسوم من بد وال السلطنة، . 

 تنسحب فٌما شهارة، إلى اإلمام قوات تنسحب بحٌث واحد، آن فً منهما لكل التابعة العسكرٌة الحشود أو الفرق الجانبان ٌسحب (7

صنعاء فً العثمانً الحكم مركز إلى العثمانٌة القوات . 

بٌنهما مجدداا  األجواء تعكٌر شؤنه مامن لكل السماح عدم أساسها الطرفٌن بٌن عبلقة إرساء (8 . 

باشا محمد الوالً والعقد الحل صاحب إلى للنظر إحالتها ٌتم اآلخر، الطرؾ من جانب على تعد أو إشكاالت أٌة حدوث حال فً (9 . 

 ماسة حاجة فً كانا اللذٌن الجانبٌن مصلحة كذلك وأكدته -وقتبذ- القابمة الظروؾ أملته ملحاا  مطلباا  الصلح كان فقد األمر واقع وفً

الصلح بنود بموجب نفوذه مناطق فً شإونه وتنظٌم أوضاعه ترتٌب إعادة من منهما كل لٌتمكن إلٌه، . 
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 االقتصادٌة، الحالة مقدمتها فً ٌؤتً به، المحٌطة األوضاع فرضتها وحتمٌة ملحة ضرورة القاسم لئلمام لنسبةبا الصلح مثل ولقد

ا  القاسم، ثورة من الرابعة المرحلة حروب خبلل الجبلً الشمال مناطق شهدت حٌث  القحط ضرب حٌن صعبة، اقتصادٌة ظروفا

 أحوالهم، واضطراب األهالً تذمر إلى أدى الذي األمر وهو -آنفاا  أشرنا كما- األمطار سقوط شحة جراء المناطق تلك ؼالب والجدب

 مجتمع تماسك فً إخبلل ٌشكل قد ما الجرموزي المإرخ ذلك ذكر كما-" الناس قنوط: "األمطار سقوط قلة مع اإلمام خشى وقد

 القحط واشتد: "ٌقول حٌث -وقتبذ- القابم االقتصادي الوضع توضح الشرفً، المإرخ لنا شخصها حٌة صورة ولعل الجبلً، الشمال

 فً م;989 أكتوبر/سبتمبر/أؼسطس/ٌولٌو/ ه:944 سنة من القعدة وذي وشوال ورمضان شعبان شهر فً الموت رحى ودارت

 والعة تٌس وجبل وببلدها المؽارب جهات إلى الظواهر جهات من وكثٌر ونهم خوالن أهل وهرب ونواحٌها وكوكبان صنعاء

الجهات هذه ٌولً وما وحجة وقراضة ". 

 األهالً اضطر الذي األمر الحبوب، مادة وبالذات الؽذابٌة المواد أسعار فً كبٌر ارتفاع إلى المتردٌة االقتصادٌة الحالة تلك ادت وقد

 إلى الحالة وأدت بل ،"والفضة الحلً من وؼٌرها والبنادق، والسٌوؾ والرماح كالدروع الٌسٌر، بالثمن السبلح من النفٌس: "بٌع إلى

 وقد". صعدة ومشارؾ وعٌان سفٌان وببلد وبرط المشارق جهات فً والضعٌؾ القوي نهب: "حٌث األهالً صفوؾ فً اضطراب

 وراء سعٌاا " ٌصالٌها وما حضرموت جهات: "إلى الهجرة إلى معاصر مإرخ حسب الشمالٌة المناطق أهال من قلٌل ؼٌر عدد اضطر

 .الؽذاء
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 من ٌحمل كان:"و جوعاا  األهالً من قلٌل ؼٌر عدد موت إلى -المإرخ نفس ٌذكر كما- الؽذابٌة المواد فً الشدٌد النقص ادى ولقد

 بٌوتهم من الخارجٌن فً وقع الموت وأكثر كثٌر، خلق الواحد الٌوم فً ٌموت وكان الموتى، من جماعة الواحد النعش على صنعاء

 ولقد" الجوع من الموت أكثر بسبب ذلك من أقل وشهارة، وكوكبان صنعاء فً السكون أهل من ؼٌرهم فً ووقع للمعاش، الطالبٌن

 الؽذاء وصول لتؤمٌن -الصلح عقٌب األوضاع استقرار مع خاصة- اإلجراءات من عدداا  التطورات تلك إزاء القاسم اإلمام اتخذ

 لم التً المناطق من طلب حٌث معاناتهم، من ما حد إلى التخفٌؾ إلى بالتالً أدت األهالً، فٌها وأضٌر الجفاؾ ضربها التً للمناطق

 التً المناطق ؼالب فً المحتاجٌن على توزٌعها لٌتم شهارة إلى الؽذابٌة اإلمدادات إرسال فً المبادرة سرعة والجدب القحط ٌصبها

وندرتها األمطار شحة جراء تضررت . 

 الؽذابٌة للمواد احتٌاطاا  تمثل كانت التً المخازن وهً- شهارة فً بالطعام ممتلبة كانت التً المخازن بفتح آخر جانب من قام أنه كما

 المناطق من األهالً من قلٌل ؼٌر عدد بشهارة الذا وقد خاصة المحتاجٌن، على بتوزٌعها وأمر -العثمانٌٌن مع حروبه خبلل

معٌشتهم لتؤمٌن للؽذاء طلباا  المجاورة . 



 بعثها رسالة ففً الجفاؾ، بها ٌضر لم مناطق من الؽذابً االقتراض سٌاسة إلى -الؽذابٌة األزمة اشتداد مع- كذلك اإلمام عمد ولقد

لنا أقترض أو الطعام من تجد ما فؤقرضنا العام الخلل حصل: "فٌها قال المداٌر منطقة وجهاء أحد إلى ". 
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 استمال حٌن باشا محمد إلٌها لجؤ التً القبلٌة السٌاسة جراء لقٌها التً المعاناة، تلك اإلمامً الجانب عن أزاح قد الصلح أن وٌبدو

 بعض إلى باإلضافة جبر، وبنً شداد وبنً سحام وبنً العالٌة، خوالن قبابل مثل لصنعاء، المجاورة القبابل من قلٌل ؼٌر عدداا 

 القبابل تلك من وطلب العثمانً، الجانب لمواالة رٌدة،- خمر خط إلى األقرب والبكٌلٌة، الحادشٌة األقسام إطار فً الواقعة القبابل

 العثمانً الجانب أن إال المجزٌة، الشهرٌة والرواتب األموال من لهم ٌصرؾ كان ما مقابل األشكال، من شكل بؤي اإلمام تؤٌٌد عدم

وأهملوهم بهم واستخفوا العجم مواد عنهم انقطعت: "فقد الجرموزي حسب بل القبابل، تلك خدمة عن استؽنى الصلح توقٌعه بعد ". 

 سٌاسٌة كسلطة به ضمنً اعتراؾ إلى أفضى قد كونه محمد، بن القاسم إمامة تطور فً حاسماا  منعطفاا  كذلك الصلح جسد ولقد

ٌّن فٌما. الٌمن فً العثمانً الحكم مركز ضعؾ جلٌة بصورة ٌظهر األمر حقٌقة فً تطور وهو نسبٌاا، المعالم واضحة حاكمة، - ب

 رفضه فً ٌتضح ذلك ولعل العثمانً، الجانب لصالح منها أي فً التفرٌط وعدم النفوذ مناطق من ٌده تحت بما اإلمام تمسك -الصلح

 -الصلح بنود بموجب اإلمام نفوذ مراكز أحد- حضور منطقة ضم خبللها من أراد والتً باشا، محمد أبداها التً المساومات تلك

 المسجون الحسن ولده عن اإلفراج مقابل -آنفاا  أشرنا كما- للعثمانٌٌن استراتٌجٌة أهمٌة تشكل والتً صنعاء، من الؽرب إلى الواقعة

صنعاء فً . 
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 طاعته عن خرج بقلٌل وفاته فقبٌل به، اإلطاحة محاوالت وإحباط معارضٌه بوجه الوقوؾ القاسم اإلمام -أٌضاا - الصلح مكن ولقد

: لنفسه اإلمامة الحٌمة فً م9844ٌناٌر/ ه;944 سنة من محرم شهر فً أعلن والذي الؽربانً، صبح ناصر وهو الزٌدٌٌن السادة أحد

 لمإازرته الحٌمة، إقلٌم قبابل زعماء مراسلة إلى وعمد. المنتظر المهدي أنه وزعم". القاسم لئلمام والٌة ال أنه للناس وأظهر"

 أٌضاا  ذلك ٌإدي وأن وأنصاره، مإٌدٌه بٌن األمور اضطراب الؽربانً إلٌه دعا ما مع اإلمام، خشً فقد األمر حقٌقة وفً. وتؤٌٌده

 من حذر الحٌمة قبابل إلى بعثها رسالة فً" الؽربانً الداعً تؤثٌم": إلى سارع فقد لذلك. العثمانً الجانب مع الصلح نقض إلى

 اتبع من وأصاب إمامه، صبح كان من هللا وأصاب: "الجرموزي حسب قاببلا  إلٌه ذهب ما إلى واالنجرار اتباعه من األهالً خبللها

الضال هذا ". 

 الداعً على والقبض فٌه والهدوء االستقرار إلعادة الحٌمة إقلٌم إلى عسكرٌة قوة أرسل بل -الذكر اآلنفة- بتحذٌراته اإلمام ٌكتؾ ولم

 .الؽربانً
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 فعل قد اإلمام أن توهموا"فقد الجرموزي المإرخ وحسب صنعاء فً العثمانً الحكم مركز الداعً هذا أمر أقلق فقد األمر حقٌقة وفً

 أن األمور، مجرٌات من للتحقق الحٌمة إلى مبعوثهم أحد إرسال بعد تؤكدوا أنهم إال". وبٌنه بٌنهم الذي الصلح إنقاض فً حٌلة ذلك

 محاصرة إلى المطاؾ نهاٌة فً أدت والتً باشا، ومحمد القاسم اإلمام الجانبٌن جهود تظافرت فقد لذلك لئلمام، مخالؾ الؽربانً

 والعودة الصلح الطرفٌن أحد نقض إلى ستإدي كانت ربما سٌاسٌة أزمة بذلك الطرفان لٌنهً علٌه والقبض الؽربانً صبح الداعً

القتال مٌدان إلى جدٌد من . 

. نفوذه مراكز فً واإلدارٌة المالٌة األمور تنظٌم خبللها من استطاع إمامٌة، مركزٌة إدارة إقامة من القاسم اإلمام الصلح مكن ولقد

 الضرابب مجموع األساس فً كانت والتً لنفوذه، التابعة األقالٌم على المالً اإلنفاق أوجه بضبط اإلمام بدأ المالً، للجانب فبالنسبة

: ٌصبح محدث مإرخ حسب مرة ألول أنه وٌبدو. لئلمام تعطى كانت التً والهبات النذور إلى إضافة األقالٌم تلك على المفروضة

 المالً اإلنفاق أوجه اإلمام حدد فقد األمر حقٌقة وفً". األخٌر الصلح عقب اإلمام قبضة فً الضرابب عابدات فً التصرؾ"

 لتسٌٌر األقالٌم أمراء قبل من إلٌهم الموكلة األعمال من به ٌقومون ما نظٌر. القبابل لمشابخ الضرابب عشر خصص حٌث إلدارته،



 المطالب توفٌر: "ضرورة على أكد حٌث العسكرٌة القبلٌة الفرق على لئلنفاق المالً الجانب فً اهتماماته أولى فٌما قبابلهم، شبون

لهم حٌلة ال الذٌن للفقراء: "مالٌة مقررات صرؾ األقالٌم أمراء إلى أسند فٌما". المحتكمٌن الجهاد وأهل المراتب، ألهل ". 
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 والمراكز األقالٌم أمور تسٌٌر رجاله وكبار أبنابه إلى عهد حٌث القاسم اإلمام اهتمامات من جانباا  كذلك اإلدارٌة الناحٌة نالت بٌنما

( األكبر) ابنه: "وجعل صعدة، إقلٌم على أحمد ابنه ولّى فٌما الحسٌن، ابنه إلى الشرؾ إقلٌم إدارة أناط فقد لنفوذه، التابعة اإلدارٌة

 إدارٌة مناصب إمامته رجال كبار من العدٌد كذلك وقلد". بشهارة اإلمامً المركز فً اإلمامٌة الشإون بعض فً عنه ٌنوب محمد

ٌَّة" األحكام بتنفٌذ هإالء جمٌع وجه وقد لنفوذه، التابعة الجبلً الشمال مناطق ؼالب شملتها  وشدد ،"المحمدٌة الشرٌعة بموجب الشرع

 فً اإلمامٌة اإلدارة إلى الرجوع بضرورة وألزمهم الناس، بٌن العدل إلقرار حٌاتهم أمور وتنظٌم األهالً شإون بمتابعة علٌهم

علٌهم تستعصً التً والقضاٌا األمور . 

 ترمٌم إلى باشا محمد عمد فقد الوالٌة، فً أوضاعه تنظٌم إلعادة متنفساا  اآلخر هو الصلح له مّثل فقد العثمانٌن، للجانب بالنسبة أما

 العثمانٌٌن تشجٌع وحاول -القاسم اإلمام لثورة الرابعة المرحلة خبلل الطوٌلة الحروب جراء- الضعؾ أصابها التً العثمانٌة الهٌبة

جدٌد من بؤنفسهم الثقة؛ الستعادة الببلد، فً . 
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 اإلمام ضد وحاسم كبٌر عثمانً نصر إحراز من الٌمن إلى قدومه عند ٌإمله كان ما أن باشا محمد أدرك فقد األمر حقٌقة وفً

 مع ضارٌة حرب أتون فً دخل وقد خاصة عامة، آلماله مخٌباا  كان سٌاسٌاا، اإلمامة تحجٌم وبالتالً السلطنة لدى مكانته لرفع القاسم،

 وطالبته الحروب ملت التً قواته، صفوؾ فً اضطرابات فً حدث ما إلى باإلضافة وجنوده، قادته من الكثٌر أفقدته اإلمام،

 فً والهدوء االستقرار إلعادة حتمٌة ضرورة الصلح مثل فقد لذلك" بقتله هم: "قد بعضهم أن األمر وأدى بل المالٌة، بمخصصاتها

عام بشكل والوالٌة خاصة قواته صفوؾ . 

 العالٌة بجبالها المشهورة ،(ورٌمة وعتمة وصاب) الببلد وسط أقالٌم بعض لتمرد حد وضع باشا، لمحمد كذلك الصلح هٌؤ ما فً

 الجانب أن وٌبدو -آنفاا  أشرنا كما- الٌمن فً العثمانً الحكم لسلطة وقلق إزعاج مصدر الدوام على كانت والتً الوعرة، ومناطقها

 الواسعة واألموال الخراج ببلد: "كونها األقالٌم تلك على العثمانٌة السٌطرة إحكام فً هاماا  عامبلا  كان اآلخر هو االقتصادي

 األقالٌم على السٌطرة إلعادة تٌمور األمٌر قٌادة تحت كبٌرة عسكرٌة قوة إرسال فً باشا محمد سارع فقد لذلك" المتتابعة والخٌرات

الذكر اآلنفة . 

 األقالٌم وسط المرة هذه أحداثه مجرٌات كانت النطاق واسع لتمرد حد وضع من باشا محمد الوالً -أٌضاا - مكن قد الصلح أن وٌبدو

 سنة أوابل فً باشا ومحمد اإلمام بٌن الصراع احتدام الشرجبً، على األمٌر حاكمها استؽل والتً الحجرٌة منطقة تحدٌداا  الجنوبٌة،

سٌطرته دابرة من ولٌوسع شؤنه من لٌعلً م9898/ ه9447 . 
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 أتون فً الوالً هذا كان عندما باشا لجعفر الثانٌة الوالٌة خبلل خاصة كبٌرة منزلة: "محدث مإرخ حسب األمٌر هذا بلػ ولقد

منصبه فً وأبقاه كبٌرة رعاٌة اآلخر هو أواله قد كان باشا محمد أن كما" اإلمامة قوى مع ضار   صراع . 

 بالنسبة األهمٌة بالؽة مناطق إلى سٌطرته مد حاول قد كونه فً تكمن الشرجبً علً األمٌر تمرد خطورة فإن األمر واقع وفً

 تحت كان الذي -تعز مدٌنة شرق الواقع- خدٌر إقلٌم على للسٌطرة جندي آالؾ ثبلثة إلى قوامها ٌصل قوات أرسل حٌث. للعثمانٌٌن

 من المخاء وطرٌق تعز عدن طرٌق: "قطع إلى عمد بل بذلك ٌكتؾ ولم السلمً، إسماعٌل بن حٌدرة العثمانً الٌمنً األمٌر نفوذ

 الحكم مركز إلى والمخاء عدن مٌنابً عبر السلطنة من قادمة وؼذابٌة عسكرٌة إمدادات أي قطع ٌعنً الذي األمر". موزع طرٌق

صنعاء فً العثمانً . 



 أمر لذلك الجنوبٌة، المناطق ؼالب إلى الشرجبً على األمٌر تمرد امتداد خشٌته مع -وقتبذ- القابم الوضع خطورة باشا محمد أدرك

 تلك أن إال للتمرد حد لوضع الجند منطقة إلى التقدم إلى" عدن إلى كوكبان من المرابطة: "الموزعً حسب قواته جمٌع بإرسال

 الشرجبً األمٌر قوات إلى انظمت قد الجنوبٌة القبابل من قلٌل ؼٌر عدداا  وأن خاصة ٌذكر نصر أي تحقٌق تستطع لم القوات

شرقاا  خدٌر دمنة إلى ؼرباا  الحجرٌة من الطرٌق طول على وتمركزت . 
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 فً النطاق واسع عصٌان إلى ٌإدي قد القابمة الصورة بتلك الجنوبٌة األقالٌم فً األوضاع تفاقم استمرار أن باشا محمد الوالً أٌقن

 قبابل تمرد لكبح عسكرٌة بقوات بتعزٌزه السلطنة مطالبة إلى سارع لذلك. الوالٌة فً العثمانً النفوذ زعزعة وإلى األقالٌم، تلك

 فلقد الٌمن، فً والٌها طلبها التً العسكرٌة اإلمدادات إرسال فً العثمانٌة السلطنة تتوان لم جهتها من -واالها وما شرعب- الجنوب

 نقض إلى وٌعمد ذلك القاسم اإلمام ٌستؽل أن خشٌتها مع خاصة الخطورة، بالػ أصبح للوالٌة الجنوبٌة األقالٌم فً الوضع أن رأت

 قوة بإرسال أمرت أن فكان. الٌمن والٌة فً عقباها تحمد ال نتابج إلى سٌإدي حدث إن أمر وهو باشا، محمد مع المبرم الصلح

صفر األمٌر قٌادة تحت مصر فً والٌتها من عسكرٌة . 

 األمٌر الحملة تلك قابد تعٌٌن إلى باشا محمد فعمد م;989/ ه:944 صفر شهر فً تعز مدٌنة إلى العثمانٌة العسكرٌة الحملة وصلت

 إضفاء منها الؽرض كان تلك السرٌعة إجراءاته أن وٌبدو" وتوابعها وشرعب وأعمالها صبر وجبل إلٌها وما تعز: "على حاكماا  صفر

 األمٌر العثمانً للقابد واسعة صبلحٌات إعطاء آخر جانب ومن جانب، من السلطنة من القادمة العسكرٌة القوة على الهٌبة من مزٌد

 خبلل من الٌمن بؤوضاع ملماا  كان صفر األمٌر وأن خاصة الببلد، من الجنوبٌة األقالٌم فً القابم التمرد على قبضته إلحكام صفر

للٌمن والٌاا  كان عندما باشا جعفر مع خدمته . 
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 قواته خاضتها ضارٌة معارك بعد واستطاع الحربً، والعتاد الجنود من العسكرٌة إجراءاته صفر األمٌر كثؾ فقد األمر واقع وفً

 الحجرٌة، من القرٌبة األعلوم منطقة فً الشرجبً األمٌر محاصرة من وتمكن الحجرٌة إقلٌم إلى تعز مدٌنة من القبابل قوات مع

الحجرٌة فً العثمانٌة القوات لمواجهة خدٌر دمنة إقلٌم فً المرابطة قواته ؼالب استدعى قد الشرجبً وكان . 

 ببلد بمشابخ صفر األمٌر التقً األعلوم، فً تحصنه مركز فً الشرجبً األمٌر على اإلمدادات قطع منها الؽرض كان خطوة وفً

 الشرق إلى الواقعة الجهات تلك مشابخ من وؼٌرهم".األعروق وشٌخ حماد بنً وشٌخ الصلو وشٌخ السامعٌة ومشابخ: "الحجرٌة

: فقد الموزعً وحسب العثمانً، للنفوذ ثانٌة مواالتهم ٌعٌد أن معهم أجراها مفاوضات بعد واستطاع تعز، مدٌنة من الؽرب وإلى

إلٌهم وأحسن راعاهم" ". 

 من لها المجاورة واألقالٌم الحجرٌة قبابل جمٌع امتنعت حٌث إٌجابٌة، نتابج إلى صفر األمٌر إلٌها عمد التً اإلجراءات تلك أدت لقد

 رمضان شهر فً المطاؾ نهاٌة فً أدى الذي األمر وهو إلٌه، -ؼذابٌة عسكرٌة- اإلمدادات تقدٌم أو الشرجبً علً األمٌر مإازرة

 لبلحتماء الذا الذي الشرجبً، علً األمٌر تمرد إنهاء إلى الحجرٌة إقلٌم شهدها السنتٌن قرابة استمرت حروب بعد م9844/ ه;944

 راٌة تحت جدٌد من انخراطه ثم ومن باشا، محمد من األمان طلب أن إلى هناك وظل المقاطرة، جبل فً المنٌع الجاهلً بحصن

م9849/ ه9454 سنة من رمضان شهر فً العثمانً النفوذ . 

(1/155) 

________________________________________ 

 وضرورة ملحاا  مطلباا  الصلح كان كٌؾ بجبلء، توضح الذكر السابقة األحداث لمجرٌات رسمناها التً الصورة أن فٌه شك ال مما

 الجمٌع توخاها نتابج إلى بالتالً أدت -آنفاا  أشرنا كما- الصلح عقٌب الطرفان اعتملها جدٌدة سٌاسة لبلورة الجانبٌن حاجة اقتضتها

 أنهكت أن بعد- منهما كل مراكز فً وتحدٌث بناء مرحلة بدء باشا محمد والوالً القاسم لئلمام خبللها من هٌؤت الواقع أرض على

عدة سنوات حروب قدراتهما . 



 -منها عانى التً الظروؾ رؼم- حقٌقة وسٌاسٌة عسكرٌة قوة ٌمثل بات اإلمام أن وهً هامة حقٌقة الصلح أظهر فقد األمر واقع وفً

 فً العثمانٌة للسلطة نداا  أصبحت حاكمة كهٌبة شروطها وتملً بل -وقتبذ للٌمن السٌاسٌة للخارطة- األحداث مجرٌات فً وأثرت

 واهتزاز العثمانً الحكم ضعؾ وهً أخرى حقٌقة الصلح بٌن كما السلطنة، قبل من بها ضمنً باعتراؾ شرعٌتها انتزعت الببلد،

الوالٌة فً بنٌته . 

 خاضها التً القاسم اإلمام ثورة مراحل من واألخٌرة الرابعة المرحلة لنهاٌة األخٌرة، المحطة م،;989/ ه:944 صلح مثل وهكذا

الرسالة فصول أوضحتها كما الٌمن فً العثمانً الوجود ضد عدة سنوات عبر . 
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القاسم اإلمام وفاة  

 جامع جوار إلى ودفن م،9844 ٌولٌو 98/  ه;944 أول ربٌع 94 فً وذلك بسنة، الصلح عقد بعد محمد بن القاسم اإلمام توفً

 إلى رسالة بإرسال باشا محمد الوالً سارع فٌما باهلل، المإٌد باإلمام تلقب والذي -محمد- أبنابه أكبر أتباعه باٌع وفاته وعقب. شهارة

 م;989/ ه:944 بصلح تمسكه رسالته فً وأكد القاسم، اإلمام لوفاة والحزن األسى بالػ عن فٌها عبر -باهلل المإٌد- الجدٌد اإلمام

بنوده حددته كما مفعوله وسرٌان . 

 الجانب قوة وبمدى محمد، باهلل المإٌد بإمامة العثمانٌة الدولة قبل من ضمنً اعتراؾ بمثابة كانت الرسالة بؤن -للباحث- وٌبدو

الوالٌة فً العثمانً الجانب ضعؾ بجبلء أوضح بالصلح باشا محمد الوالً تمسك أن كما الٌمنً، . 

 خاض ولقد وتماسكها، الزٌدٌة القوى وحدة أظهرت التً الهامة العوامل من باهلل المإٌد اإلمام مباٌعة كانت فقد األمر حقٌقة وفً

 منها وإخراجعهم علٌهم انتصاره إلى األمر نهاٌة فً أدت الٌمن، فً األول العثمانً الوجود ضد ضارٌة حروباا  بعد فٌما باهلل المإٌد

م9857/ ه9467 عام فً األولى للمرة . 
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 الزٌدٌة اإلمامة تكون -الرسالة أوضحتها كما- القاسم اإلمام ثورة أحداث لمجرٌات دقٌق باستقراء أنه القول نستطٌع الخاتمة فً ولعلنا

 اإلمامً الحكم قدرة ٌإكد أن استطاع حٌث الزٌدٌٌن، األبمة من ؼٌره دون بذلك انفرد قد القاسم اإلمام ولعل. حٌاتها دورة أكملت قد

ٌَّنت ولقد. الٌمن فً العثمانٌة المصالح تطور من بالرؼم التجدٌد على  ظهر الذي اإلمامً حكمال ثم قادها التً والثورة القاسم إمامة ب

 القاسمٌة الدولة مدامك فً األولى اللبنات وضعت والتً بعده، من لؤلحداث مهدت التً السٌاسٌة أبعاده م;989/ ه:944 صلح عقٌب

 أخٌه بعده ومن م،4866-9844/ ه9476-;944) محمد باهلل المإٌد القاسم، اإلمام ولدا إقامتها دعابم أكمل حٌن الٌمن فً( الزٌدٌة)

 القاسم آل أسرة من األوابل األبمة حكم ظل فً الٌمن توحدت( م9898-9866/ ه94:9-9476) إسماعٌل هللا على المتوكل اإلمام

م84;9عام الٌمن فً الحدٌث الجمهوري النظام وقٌام اإلمامة نظام بزوال انتهى. تارٌخً مسار عبر وجزر مد بٌن لتستمر . 

(1/158) 

________________________________________ 

ومخطوطته المإرخ عن تمهٌدٌة دراسة) السادس الفصل ) 

الجرموزي محمد بن المطهر: المإرخ ترجمة  

 تمهٌد

 ووقابعها، أحداثها مجرٌات ارتبطت إذ الحدٌث؛ الٌمن تارٌخ فً الهامة التارٌخٌة الفترات إحدى( م9857-:975) الزمنٌة الفترة تعد

 احتدم الذي الصراع ذلك عن نتجت هامة سٌاسٌة بؤحداث -الٌمن فً األول العثمانً الوجود فترة هً عام مابة قرابة إلى تصل والتً

: قاموا الذٌن العثمانٌٌن واجهت ربٌسٌة كقوة وقتبذ -الزٌدٌة اإلمامة برزت حٌث- الزٌدٌٌن األبمة خاصة -والٌمنٌٌن العثمانٌٌن بٌن



 بل الحدٌث الٌمن تارٌخ فً بدورربٌسً ٌقوموا أن النهاٌة فً مكنهم الذي األمر ،"العثمانٌٌن ضد حٌنذاك الوطنٌة الثورات قٌادة"بـ

 .والمعاصر

 كان فلقد اإلثنٌن، من مزٌجاا  كانت بل". دابماا  سبلماا  أو دابماا  حرباا : "معاصر مإرخ حسب -الذكر اآلنفتا- القوتٌن بٌن العبلقة تكن ولم

- العثمانً الوجود فً األبمة رأى فٌما علٌه، وسٌطرتهم نفوذهم إحكام شؤنه من لما الٌمن داخل استراتٌجً عمق إقامة العثمانٌٌن همّ 

 محمد بن القاسم اإلمام لثورة كنتٌجة تم ما وذلك الخبلفة، دار عن االستقبلل ثم ومن الببلد أنحاء كل فً نفوذهم مد أمام عقبة -حٌنبذ

المإٌد ابنه بعده ومن . 
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 النواحً فً آخر تصادم عنه نتج الصراع، ذلك عن الناجمة السٌاسٌة باألوضاع األمر واقع فً الٌمن، فً التؤلٌؾ حركة تؤثرت ولقد

 كتابات وظهرت -السواء على والسلم الحرب فً- ومجرٌاتها األحداث وقابع رصد فً القلم اشتراك إلى بالتالً أدت والفكرٌة الثقافٌة

 ومن متفاوتة، أبعاد فً وذلك واضح بشكل السٌاسٌة خطوطها ورسمت الفترة، بتلك الخاصة المختلفة النواحً عالجت ومإلفات،

 رإاه طرح باتجاه مصداقٌته على بالتالً وٌعول الفترة لهذه ٌإرخ أن أراد من كل إلٌه ٌستند هاماا  مصدراا  كانت مختلفة نظر وجهات

عنها وتحلٌبلته . 

 األهمٌة ومن ثرٌاا، وطنٌاا  تراثاا  تمثل رٌب ببل وهً منها، الخاصة أو العامة المكتبات حبٌس والكتابات المإلفات تلك ؼالب زال وما

 عٌون من جمل إلى المشٌرة النبذة) مخطوط ولعل وتحلٌلها دراستها من والباحثون، المهتمون لٌتمكن ونشرها بتحقٌقها القٌام بمكان

 أحد -الجرموزي- كونه العصر ذلكم مإلفات نماذج من واحداا  ٌعد الجرموزي، محمد بن المطهر للمإرخ -الدراسة موضوع-( السٌرة

 األول العثمانً الوجود سنوات آخر محمد بن القاسم اإلمام بنابها دعابم أرسى التً( الزٌدٌة) القاسمٌة الدولة لنشوء فترة معاصري

الٌمن فً . 

 -السٌرة عٌون من جمل إلى المشٌرة النبذة- دراستنا موضوع أولها -ذكرها على سنؤتً- مإلفات ثبلثة الجرموزي المإرخ كتب ولقد

 المإٌد اإلمام وهما القاسم، اإلمام ولدي من كل سٌرة اآلخرٌن مإلفٌه فً تناول فٌما محمد بن القاسم اإلمام ووقابع أحداث سٌرة وهً

م9898/ ه94:9ت) إسماعٌل هللا على المتوكل واإلمام ،(م9886/ ه9476ت) محمد باهلل ). 

مصادر من علٌه حصلنا بما أخباره مستقصٌن الجرموزي، المإرخ عن ترجمة بالتفصٌل نوضح ٌؤتً فٌما ولعلنا . 
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 نسبه

 بن القاسم بن أحمد بن محمد بن المنتصر هللا عبد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن المطهر الدٌن، فخر المجاهد العبلمة السٌد هو

 الناصر ٌحٌى بن الداعً ٌوسؾ بن القاسم بن ٌحٌى بن علً بن هللا عبد بن الحجاج بن منصور بن المفضل بن المرتضى بن ٌوسؾ

 أبً بن علً بن الحسن بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن القاسم بن الحسٌن بن ٌحٌى الحق إلى الهادي اإلمام بن أحمد بن

 .طالب

صنعاء شمال الحارث بنً ببلد من جرموز بنً -رأسه مسقط- قرٌته إلى فترجع بالجرموزي شهرته أما . 
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ونشؤته مولده  

 اللذٌن المشابخ أو نشؤته عن دقٌقة تفاصٌل من نإمل كنا ما معرفة -شحٌحة- مصادر من أٌدٌنا بٌن وقع بما نستطع لم األمر حقٌقة فً

 لمعاصره( البحور ومجمع البدور مطلع) كتاب فً ٌُذكر لم فهو أؼفلته، قد الٌمنٌة التراجم مطوالت أن وٌبدو أٌدٌهم، على تتلمذ

 فً تفقهوا من سوى تراجمه فً ٌتناول لم الرجال أبا أن مرده ذلك إؼفاله سبب ولعل الرجال؛ أبً بن صالح بن أحمد القاضً



 القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر: )مإلفه فً الشوكانً علً بن محمد المإرخ العبلمة كذلك إلٌه ٌشر لم فٌما. الزٌدي المذهب

 .(السابع

 األثر القاسمٌة األسرة من لقربه وكان. والده كنؾ فً نشؤ حٌث( م6;97/ ه9445 سنة اآلخرة جمادى) فً الجرموزي المإرخ ولد

 سٌما ال الدٌن بعلوم دقٌقتٌن ومعرفة دراسة صاحب فقٌهاا  عالماا  فصار العلم من وافراا  حظاا  نال حٌث العلمً، تحصٌله فً البالػ

منها والفقه األصول . 

 له فكانت إلٌه القاسم اإلمام قّربه". وفضبلا  ونباهة وعمبلا  علماا  العصر وأفراد الدهر أعٌان من كان: "قد المحبً حسب بذلك وهو

 المتوكل اإلمام كذلك منصبه فً وأبقاه وعتمة، ووصاب آنس نواحً على القضاء محمد باهلل المإٌد اإلمام واله فٌما. لدٌه عالٌة مكانة

إسماعٌل هللا على . 
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 وفاته

 ذي 49) فً كانت وفاته أن معاصر مإرخ ذكر فلقد لوفاته، دقٌق تارٌخ تحدٌد فً الجرموزي للمإرخ أرخت التً مصادرال تتفق لم

 السادس اإلثنٌن ٌوم) فً كانت وفاته أن( الزمن بهجة) مإلفه فً الحسٌن بن ٌحٌى المإرخ ذكر بٌنما ،(م9888/ ه9499سنة الحجة

 أحمد، بن إسماعٌل( الكسا أهل طٌب مختصر) صاحب ذلك إلى ووافقه( م9887ماٌو من التاسع/ ه9498سنة الحجة ذي شهر من

 فً كانت وفاته أن: "محدث مإرخ أكده ما جمٌعاا  بٌنهم األرجح كان وربما( الوجٌز الجامع) مإلفه فً الجنداري كذلك وشاركهما

 الجوهر عقود) كتابه فً الحسن بن أحمد الجرموزي، المإرخ حفٌد إلٌه ذهب ما إلى استناداا " م9888/ ه9499 سنة من المحرم شهر

 مشهور وقبره عتمة مدٌرٌة نواحً من سماه قرٌة فً الثرى جثمانه وري وقد عاماا، السبعٌن ناهز عمر عن( المطهر آل أنباء فً

 .مزور
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مإرخاا  الجرموزي  

 صقل فً األثر بالػ لها كان ،(م9888-6;97/ ه9499-9445) الجرموزي المإرخ عاشها التً التارٌخٌة الفترة أن فٌه شك ال مما

 تنقل والجرموزي االجتماعٌة، محٌطاتهم عن الشخوص فكذلك تحمله، التً التربة عن ٌنمُ  ما ؼالباا  فالنبت ومإرخ، كسٌاسً شخصه

 للبذرة أسست والده كنؾ فً عاشها التً طفولته فسنً والمحصلة، الفعل تكاملٌة والموقع اإلٌقاع، متناؼمة مراحل عبر نمّوه فً

 فً المقاتلٌن كؤحد والده بها عرؾ التً المحاربة للشخصٌة فكان عمره، من البلحقة السنٌن فً ازدهرت التً شخصٌته فً األولى

 األولى المعالم رسم فً البالػ أثرها( م;989-9;97/ ه;944-9448) العثمانٌٌن ضد ثورته إبان القاسم، اإلمام جٌش صفوؾ

 والتً -والعثمانٌٌن األبمة بٌن الصراع- الفترة لتلك باألحداث حافبلا  سٌاسٌاا  وضعاا  عاش الطوق عن شب وعندما مإرخنا، لشخص

 ،(م9857) عام فً الٌمن عن األول العثمانً بالجبلء وانتهت محمد، باهلل المإٌد اإلمام عهد فً تؤزماا  السٌاسٌة أوضاعها اشتدت

 مإرخ حسب بذلك لٌدخل إسماعٌل هللا على المتوكل اإلمام أخٌه بعده من الحكم سدة تسّنم( م9866/ ه9476) المإٌد وفاة وبعد

قاطبة الٌمن أرجاء على الدولة نفوذ بسط فً تمثل حكمه سنً طول على هاماا  سٌاسٌاا  معتركاا : "محدث ". 
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 وارتباطه -القاسم أسرة- الزٌدٌة لؤلبمة قرابته منها كمإرخ، شؤنه رفع وفً الفكري نتاجه على أثرت عوامل عدة تظافرت وقد

 اإلمام وولدٌه محمد بن القاسم اإلمام عن كتبها التً الثبلث سٌره ومثلت. فٌها المسإولٌن أحد كونه القاسمٌة الدولة بؤركان المباشر

: السٌر تلك وكانت الحدٌث، الٌمنً التارٌخ فً به وموثوق مهماا  مصدراا  إسماعٌل هللا على المتوكل واإلمام محمد، باهلل المإٌد

 أو شاهدها ممن الجرموزي كان" واألدباء والفقهاء العلماء من لمعاصرٌهم وتراجم ودولهم الثبلثة ولؤلبمة للٌمن حافبلا  تارٌخاا "

 ومبلبساتها ظروفها بكل الفترة تلك أحداث لمجرٌات واضحة شاملة صورة لنا رسم: "قد بذلك وهو. وقابعها ودّون عاصرها،



 لتطور النهاٌة فً ٌعمق كان مما المختلفة النظر وجهات توضٌح على باستمرار: "معاصر مإرخ حسب تساعد وهً" السٌاسٌة

 ."األحداث

 نظرته ولعمق التارٌخٌة مادته لؽزارة وذلك عصره مإرخً بٌن البارزة النماذج أحد ٌعتبر الجرموزي المإرخ فإن األمر حقٌقة وفً

 .وتحلٌبلته

 القاسم اإلمام فترة إبان صعدة فً أحداثها دارت معركة عن ذكره ما المثال سبٌل على منها نورد كتاباته، فً جلٌاا  ٌتضح ذلك ولعل

 اإلمام بن علً محاصرة خبلل ،(م9896/ ه9445) سنة فً العثمانٌة والقوات اإلمامٌة القوات بٌن -دراستنا موضوع- محمد بن

 عادوا الحرب سمعوا لما فإنهم...  علً موالنا أصحاب وأما: "ٌقول حٌث صعدة، على اإلمام نفوذ لبسط باشا جعفر لقوات القاسم

علً موالنا على الشجن خالطهم وقد مجدٌن مرفعهم ٌضربون راٌتهم ناشرٌن ..." . 
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 حصلت ثم: "قاببلا ( م9898/ ه9447) سنة فً باشا وجعفر القاسم اإلمام بٌن عقد الذي الصلح ذكر إلى ٌتطرق آخر، جانب فً وهو

 الصلح لعقد صنعاء إلى تقدم قد الذماري محمد بن عامر الدٌن جمال العبلمة والسٌد إال الناس عرؾ فما سراا  الصلح بهذا المكاتبة

جعفر الباشا وتحلٌؾ .." . 

 بالنصٌب حظً هو وإن السٌاسً، الجانب على محتوٌاتها فً تقتصر لم التارٌخٌة مإلفاته أن إلى اإلشارة بمكان األهمٌة من ولعله

 -الدراسة موضوع- مإلفه فً المثال سبٌل على ٌذكر حٌث كذلك، االقتصادي الجانب تناولت بل المإلؾ، اهتمام من واألوفر األكبر

: ٌقول حٌث الببلد، مناطق ؼالب فً األمطار لقلة نتٌجة ارتفعت قد -الحبوب- الؽذاء أسعار أن( م:989/ ه:944) عام أحداث ضمن

ٌعدم الطعام وكاد األسعار وارتفعت أقل، مشارقها ٌعنً اإلمامٌة والببلد مثبلا  والظواهر به لها عهد فبل المطر أما" ". 

 فً سابداا  كان ما أو وتقالٌدهم، األهالً عادات من بعضاا  مإلفه تضمٌن على الجرموزي المإرخ حرص فقد االجتماعً، الجانب وأما

 التبرك ظاهرة وهً المعتقدات من واحدة إلى -المثال سبٌل على- ٌشٌر فهو معتقدات، أو اجتماعٌة طقوس من الناس أوساط

 وٌوضح زٌارتها، إلى وعمدوا المٌر، منطقة فً واقعة العمبلقة األشجار بإحدى للتبرك تداعوا األهالً أن ٌذكر حٌث بالموجودات،

 أو أنواع ثبلثة من مجموعة شجر أجناس من عظٌمة شجرة صور شام من ٌقرب وما المٌر أعلى من الفراع فً كان إنه: "بقوله ذلك

والؽنم والبقر اإلبل من والذبابح للزٌارة المقاربة الببلد والٌمن الشام من البدوان ٌقصدها فكان أكثر ". 
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 والمدارس، المساجد من وترمٌمه إصبلحه أو بناإه تم ما كل تدوٌنه خبلل من وذلك العمرانً بالجانب -أٌضاا - الجرموزي اهتم كما

..  اإلمام أسس: "ٌقول حٌث شهارة مدٌنة فً إنجازها تم التً العمرانٌة األعمال ٌذكر فهو القاسم، اإلمام اهتمام موضع كان مما

الباب خارج من حجارته معظم وساق....  وألؾ عشر خمسة عام محرم شهر رابع فً شهارة محروس فً الجامع مسجده ". 

 الظواهر مإلفه تضمٌن إلى عمد إنه بل فحسب والعمرانٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة النواحً ذكر على الجرموزي المإرخ ٌقتصر ولم

 وصفته المشهور الذنب ذو النجم طلع: "ٌقول حٌث النجوم أحد لسٌر تتبعه ذلك ومن الزمن، من الفترة تلك فً حدثت التً الطبٌعٌة

 وهو ٌزٌد أو السماء ثلث نحو إلى انتهى حتى ٌطلع زال ال ثم قبله ٌطلع نور وله المرتفع كالسنان رأس له الفجر مع نجم طلع أنه

ذكرناه ما إلى انتهى حتى ٌوم كل فً نوره الفجر قبل ٌطلع ". 

 ضمن ولقد عامة، اهتماماته من بها بؤس ال مساحة له اتخذ حٌث األدب، عن التارٌخٌة الجرموزي مإرخنا اهتمامات تصرؾ ولم

 الجانب على قواته حققتها التً باالنتصارات ابتهاجاا  أو القاسم اإلمام فً مدحاا  أكانت سواء قٌلت التً القصابد من العدٌد مإلفه

الدراسة موضوع- القاسم اإلمام سٌرة تناولتها كما المناسبات من ؼٌرها أو العثمانً -. 
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 موضع مإلفه خبلل من ذلك ٌتبٌن عصره بعلوم ومعرفته الجرموزي مإرخنا اطبلع سعة جلً بشكل ٌإكد -آنفاا - أوضحناه ما ولعل

 كان وأحداثه العصر لمجرٌات بالرصد وتتبعه بالتارٌخ اهتمامه جانب إلى فهو -السٌرة عٌون من جمل إلى المشٌرة النبذة- الدراسة

 قصابد عن فضبلا  النبوٌة، واألحادٌث القرآنٌة باآلٌات باالستشهاد زاخراا  كتابه نجد حٌث األخرى، بالعلوم اإللمام من كبٌر جانب على

 تلك فً سادت التً اإلسبلمٌة بالثقافة تشبعوا الذٌن معاصرٌه من ؼٌره شؤن شؤنه: "محدث مإرخ حسب بذلك ولعله واألمثال، الشعر

الزمنٌة الفترة ". 
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الجرموزي المإرخ مإلفات  

 القاسم اإلمام: الثبلثة لؤلبمة سٌر وهً القاسمٌة، للدولة منها ثبلثة فً أّرخ مإلفات، أربعة حٌاته سنً خبلل الجرموزي مإرخنا كتب

 ملوك أخبار عن للحدٌث الرابع مإلفه خصص فٌما إسماعٌل، هللا على المتوكل واإلمام محمد، باهلل المإٌد اإلمام وولدٌه محمد، بن

الفكري نتاجه بالتفصٌل ٌلً فٌما ونتناول. زمانه حتى وسلم وآله علٌه هللا صلى الرسول عهد منذ الٌمن : 

السٌرة عٌون من جمل إلى المشٌرة النبذة -1  

 آخر مسمى وهناك( م;989/ ه;944ت) محمد بن القاسم اإلمام سٌرة الجرموزي فٌه تناول حٌث بدراسته، ُنعنى الذي الكتاب وهو

 الشخصٌة القاسم اإلمام حٌاة جوانب فٌه -المإرخ- تناول وقد(. القاسمٌة السٌرة فً المضٌبة الدرة) عنوان تحت ٌؤتً السٌرة لهذه

والحربٌة والسٌاسٌة والعلمٌة . 

 وجمع ووقابعها -القاسم اإلمام- الفترة أحداث تدوٌن على حرصه مإكداا  الكتاب لهذا تؤلٌفه من الدافع كتابه مقدمة فً الجرموزي وبٌن

 المنصور وإمامنا موالنا أخبار من كثٌراا  سمعت قد فإنً: "...قال حٌث حٌنها فً باألحداث اتصل أو شارك أو شاهد ممن أخبارها

ا  الٌسٌرة األوراق هذه فً وأجعل بقً، مما أمكن ما المختصر هذا فً أعلق أن فرأٌت أكثره، النسٌان فؤخذ محمد بن القاسم باهلل  توقٌعا

الجمل من أمكن لما ". 
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 مإٌدٌه مع محمد بن القاسم اإلمام تبادلها التً الرسابل من العدٌد( المشٌرة النبذة) كتابه فً الجرموزي المإرخ ضمن وقد

 كما". لنفوذه التابعة األقالٌم فً األمور تسٌٌر مهام تولوا ممن إمامته رجال وكبار أبنابه بعض لتعٌٌنات العهود وبعض ومناصرٌه،

. الٌنابٌع من المستخرجة المٌاه قنوات وشق المدارس كبناء عدة مجاالت فً اإلمام بها قام التً اإلصبلحات تلك إلى كذلك تطرق

 مفصل بشكل للحدٌث أؼلبه أفرد حٌث السٌرة، هذه أحداث فً الهام الجزء وهو القاسم، اإلمام لثورة كبٌراا  اهتماماا  أبدى أنه وسنجد

الٌمن فً األول العثمانً الوجود ضد خاضها التً وثورته اإلمام لدعوة ودقٌق . 

 أربع إلى قسمها والتً الثورة، خبلل والعثمانً اإلمامً الجانبٌن بٌن -وقتبذ- رحاها دارت التً المعارك أحداث مسهب بشكل وأورد

الذكر السابقة- الرسالة فصول تناولتها كما( نهضات) مراحل -. 

 القاسم، اإلمام فترة خبلل الٌمن والٌة تولوا الذٌن العثمانٌٌن الوالة بعض مع اإلمام تبادلها التً الرسابل تلك مإلفه فً مإرخنا ووثق

 األدباء من وؼٌرهم والفقهاء، العلماء من لعدد تراجم أورد أنه كما. الوالة هإالء مع -اإلمام- وقعها التً الصلح اتفاقٌات كل وأورد

القاسم اإلمام عاصروا ممن . 

 التً الرسابل خبلل من. الجوار دول زعماء وبعض اإلمام بٌن قابمة كانت التً الخارجٌة العبلقات كذلك كتابه فً مإرخنا وتناول

إلٌهم ٌبعثها كان . 
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 المتوكل اإلمام حكم سنوات خبلل( المشٌرة النبذة) لمإلفه األحداث ٌاتمجر سجل قد كان مإرخنا أن نذكر ان بمكان األهمٌة ومن

 لعشر إسماعٌل هللا على المتوكل المإمنٌن أمٌر موالنا أٌام فً حررت: "بقوله كتابه نهاٌة فً إلٌه أشار ما وهو إسماعٌل هللا على

النبوٌة الهجرة من وألؾ وستٌن خمس األول ربٌع شهر من بقٌن ". 

 بها نالت المداح أمٌرة السعودٌة الباحثة علٌها اعتمدت تارٌخٌة لمادة وربٌساا  هاماا  مصدراا  كانت السٌرة هذه أن إلى اإلشارة وتجدر

المكرمة مكة جامعة من -ماجستٌر- علمٌة درجة . 

المإٌدٌة الخبلفة تارٌخ فً المنٌرة الجوهرة -2  

 القاسم اإلمام أبٌه وفاة عقب اإلمامة تولٌه منذ. محمد باهلل المإٌد اإلمام سٌرة عن الحدٌث( المنٌرة الجوهرة) مإلفه فً مإرخنا تناول

 محمد باهلل المإٌد اإلمام لثورة كتابه من كبٌراا  جانباا  الجرموزي وأفرد(. م9857/ ه9476) سنة وفاته وحتى( م;989/ ه;944) سنة

 سنة الٌمن عن( جبلإهم) بخروجهم انتهاءا . معهم خاضها التً الحروب وأحداث وقابع سجل حٌث العثمانٌٌن ضد

معارضٌه ضد المإٌد اإلمام اتبعها التً السٌاسة تلك إلى تطرق أنه كما ،(م9857/ ه9458) . 

 رجال إلى باإلضافة القاسم، اإلمام ووالده المإٌد اإلمام عاصروا الذٌن واألدباء والفقهاء العلماء عن مإلفه فً الجرموزي وتحدث

 اإلمام لحكم المعارضٌن أو العثمانٌٌن ضد القتال فً اشتركوا الذٌن -المإٌد حكم خبلل- الٌمن فً المختلفة المناطق وحكام الدولة

محمد باهلل المإٌد . 

األخبار ؼرابب من المتوكلٌة السٌرة فً بما واألبصار األسماع تحفة -3  
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 عن للحدٌث مقدمته فً تطرق وقد إسماعٌل، هللا على المتوكل اإلمام سٌرة( األسماع تحفة) كتابه فً الجرموزي المإرخ تناول

- القاسمٌة األسرة أفراد بٌن -وقتبذ- القابم الصراع -المتوكل- اإلمام حسم وكٌؾ هللا، على المتوكل اإلمام إلمامة المعارضٌن

م9866/ ه9476) عام فً الببلد شبون إدارة بتولٌه انتهى والذي -المعارضٌن ). 

 فً ضمها بؽرض الببلد من الجنوبٌة المناطق إلى نفوذه لمد اإلمام اتبعها التً للسٌاسة واضحة صورة متناهٌة بدقة مإرخنا ورسم

 بن أحمد قٌادةب اإلمام قوات خاضتها التً واألحداث الوقابع عن للحدٌث السٌرة من كبٌراا  حٌزاا  خصص وقد الواحدة، الدولة إطار

 والهادفة الجنوبٌة، المناطق فً المتوكل اإلمام قوات خاضتها التً المعارك جلً بشكل وضح كما المناطق، تلك فً القاسم بن الحسن

وجنوبه الٌمن مشرق من جاورها وما حضرموت إلى سٌطرتها امتدت واحدة مركزٌة دولة لواء تحت الٌمن توحٌد إلى . 

االقتصادٌة إصبلحاته إلى باإلضافة إسماعٌل، هللا على المتوكل لئلمام والعلمٌة السٌاسٌة الحٌاة إلى كذلك المإرخ وتطرق . 

 الدول وبعض واإلسبلمٌة، العربٌة األقطار من عدد مع المتوكل اإلمام انتهجها التً الخارجٌة السٌاسة معالم برصد المإرخ واهتم

 العلمٌة الحٌاة إلى باإلضافة هللا، على المتوكل اإلمام عاصروا ممن وأدباء وفقهاء، علماء، من للمعاصرٌن ترجم أنه كما األوروبٌة،

عصره شهدها التً . 
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 تارٌخٌة لمادة وربٌساا  هاماا  مصدراا  كانت أنها كما -ماجستٌر- علمٌة درجة علٌها ونال السٌرة هذه حقق الباحث بؤن اإلشارة وتجدر

بجدة العزٌز عبد الملك جامعة من -ماجستٌر- علمٌة درجة بها األخرى هً ونالت سعودٌة باحثة علٌها اعتمدت . 

الحسٌنٌة الفاطمٌة والدولة الٌمنٌة، المملكة معرفة فً البهٌة الجواهر عقد -4  

 ولم بعصره، وانتهاء وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عهد منذ الٌمن ملك من أخبار( البهٌة الجواهر عقد) كتابه فً مإرخنا تناول

المجهولة األم من نسخة ٌمتلك الذي الجاسر حمد الشٌخ منهم قلٌلٌن ناس سوى: "معاصر مإرخ ٌقول كما الكتاب هذا أهمٌة ٌقدر ". 
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________________________________________ 

األم النسخة واختٌار النسخ عن البحث  

 -المحقق- الباحث معها ٌدخل عملٌة األمر واقع فً لكنها -البعض ٌتصورها كما- بالسهلة لٌست عملٌة المخطوطات بتحقٌق القٌام إن

 حثٌثاا  السعً -الباحث- منه ٌتطلب حٌث ٌكون، أن ٌنبؽً الذي بالمستوى عمله إلظهار منها بد ال التً اإلجراءات من سلسلة فً

 فإذا -األم- األصلٌة المخطوطة عن نسخت أخرى نسخ عن البحث فً تتمثل شاقة أخرى مهمة تلٌها األم، النسخة على أوالا  للحصول

 المخطوط نسخ من ٌدٌه بٌن توافرت التً النسخ إحدى اختٌار -حٌنبذ- علٌه ٌتوجب األم النسخة على الحصول فً األمر علٌه تعذر

 النبذة) مخطوطة تحقٌق على عزمت حٌنما إلٌه عمدت ما ذلك ولعل التحقٌق، عملٌة خبلل علٌها ٌستند أماا  وجعلها تحقٌقه المراد

 األول العثمانً الوجود ضد القاسم اإلمام ثورة) الدكتوراه رسالة موضوع جانب إلى الجرموزي، محمد بن المطهر للمإرخ( المشٌرة

الذكر اآلنفة الخمسة فصولها فً تناولتها كما( الٌمن فً . 
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 -الشؤن بهذا- بداٌة اتجهت والخاصة، العامة للمكتبات التابعة المخطوطات فهارس فً الدقٌقٌن والبحث التقصً األولى مهمتً كانت

 ذلك عقب قمت الٌمن، فً المخطوطات بشإون ٌعنى الذي -القدٌمة بصنعاء الكبٌر الجامع بجانب الواقع- المخطوطات دار إلى

 المختصون أعدها التً -المخطوطات من قلٌلة ؼٌر أعداداا  تضم التً- الكبٌر بالجامع الؽربٌة المكتبة فهرست لمحتوٌات دقٌقة بقراءة

ًّ  كان أتوخاه، كنت ما أجد لم البحث عملٌة فً جهد وبعد الباحثٌن، مهام لتسهٌل علمٌة بطرٌقة الدار، فً  فً البحث ذلك عقب عل

;497) رقم تحت للمخطوط نسخة المكتبة فهرست فً وجدت بحث وبعد الكبٌر، للجامع كذلك التابعة األوقاؾ مكتبة فهرست ). 

 المصادر إلى عمدت أن فكان المخطوطات، تحقٌق وراء الباحث دأب هو كما ،(الذكر السابق) بالبحث أكتؾ لم األمر حقٌقة وفً

 لؤلستاذ( ٌمانٌة حولٌات) كتاب مثل( إلخ...األدباء... المإرخون) األعبلم عن الحدٌث محتوٌاتها فً تناولت التً الٌمنٌة والمراجع

 الدكتور لؤلستاذ( البرٌطانً المتحؾ فً الٌمنً التراث مصادر) وكتاب ،(اإلسبلمً الفكر مصادر) اآلخر ومإلفه الحبشً هللا عبد

 وكتاب الوجٌه، السبلم عبد لؤلستاذ( الٌمن فً الخاصة المكتبات فً التراث مصادر)و( الزٌدٌة أعبلم) وكتابً العمري، حسٌن

السٌد فإاد ألٌمن( اإلسبلمً الٌمن تؤرٌخ مصادر) . 

 ثانٌهما أن ذكرت فٌما ،(6;94خ;9) رقم تحت الكبٌر الجامع فً إحداهما للمخطوطة، نسختٌن وجود إلى المصادر تلك أشارت ولقد

رقم بلندن البرٌطانً المتحؾ فً توجد -المخطوطة نسخ-  (or. 3329). 

األوقاؾ مكتبة نسخة بتصوٌر فقمت . 
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 صادرة للمخطوط مصورة نسخة الخاصة مكتبته من أعارنً قد كان العمري، حسٌن الدكتور المشرؾ أستاذي أن اإلشارة وتجدر

الكبرى الٌمن مكتبة عن . 

 على المكتبات تلك ومن للمخطوط، نسخ على الحصول منها المإمل كان -األهالً لدى- الخاصة باتالمكت لبعض بزٌارات قمت ولقد

 نسخ أي أجد لم األمر حقٌقة فً ولكنً ،(هللا رحمه) الوجٌه قاسم محمد القاضً الوالد ومكتبة زبارة، أحمد المفتً مكتبة المثال، سبٌل

المكتبات تلك محتوٌات بٌن للمخطوط . 

 محمد األستاذ وهو أفرادها بؤحد طٌبة عبلقة تربطنً حٌث الجرموزي، المإرخ بؤسرة االتصال على كذلك حرصت آخر جانب من

 الرحمن عبد بن محمد هللا عبد وهو المإرخ بحفٌد اتصاالته بإجراء مشكوراا  وقام منزله، فً زرته والذي الجرموزي، ٌحٌى بن

 مشكورة وهً- الجرموزي المإرخ أسرة مع مطولة إجراءات وبعد ذمار، بمحافظة عتمة مدٌرٌة من سماه عزلة فً الجرموزي

 ذلك عقب وقمت الجرموزي محمد األستاذ منزل إلى المخطوطة بإٌصال( المإرخ أحفاد أحد) الجرموزي هللا عبد األخ قام -الجانب

المخطوطة نسخة بتصوٌر . 



 مكتبة من للمخطوطة أخرى نسخة تسلمت -األم النسخة- علٌها اعتمدت التً المخطوطة نسخ فً كبٌراا  شوطاا  قطعت أن وبعد

 سفٌر منصب ٌشؽل كان حٌث( م4449) عام بداٌة فً لندن فً عمله مقر من مشكوراا  المشرؾ أستاذي أرسلها البرٌطانً، المتحؾ

المتحدة المملكة لدى الٌمنٌة الجمهورٌة . 
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 أشرت وقد الكبرى، الٌمن مكتبة نسخة فهً النسخ، بعملٌة قٌامً عند -األم النسخة واعتبرتها- علٌها اعتمدت التً للنسخة بالنسبة أما

عنها الحدٌث إطار فً تفصٌبلا  نستعرضها األم، النسخة أتخذها جعلتنً المسببات من جملة هناك وكانت ،(ك) بالرمز إلٌها . 

حدة كل للمخطوطة، تحقٌقً عن علٌها اعتمدت التً للنسخ وصفا ٌلً وفٌما : 

( سطراا ( 48) منها صفحة كل تضم ورقة،( :74) فً وتقع( ك) بالرمز الرسالة فً إلٌها اإلشارة وتم الكبرى، الٌمن مكتبة نسخة -1

وجمٌل معتاد نسخً بخط كتبت . 

رقم حملت( م) بالرمز إلٌها وأشرت ،(لندن) البرٌطانً المتحؾ نسخة -2  (or. 3329) وتقع البرٌطانً، المتحؾ فً فهرستها حسب 

 ;9 السبت ٌوم فً نسخها عملٌة من ناسخها فرغ معتاد، نسخً بخط كتبت سطراا،( 46) منها صفحة كل تضم ورقة،(4:8) فً

م9876 ٌولٌو7/ ه9486 شعبان . 

 محمد بن المطهر المإلؾ أحفاد أحد الجرموزي هللا عبد بن قاسم بن الرحمن عبد بن محمد السٌد الفاضل العبلمة مكتبة نسخة -3

 فً ورقة على كتب كما م9:;9 أؼسطس8/ ه9649 سنة من الحجة ذي العاشر تارٌخ حتى عتمة لناحٌة حاكماا  وكان الجرموزي،

المخطوطة، نهاٌة  

…  وهً بها، باالستبناس اكتفٌت فقط وعلٌه منها، النصؾ قرٌب أذهب خرماا  بها أن إال -الجرموزي- نفسه المإلؾ بخط أنها وٌبدو

معتاد نسخً بخط كتبت سطراا ( :4) منها صفحة كل ضمت ورقة،( 948) فً تقع . 
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 فً وتقع المكتبة، فهرست فً جاء كما( 4978) الرقم حملت( ج) بالرمز إلٌها وأشرت األوقاؾ، مكتبة الكبٌر، الجامع نسخة -4

م9875/  ه9485 فً نسخها من ناسخها فرغ معتاد، نسخً بخط كتبت سطراا،( 49) منها صفحة كل تضم ورقة،( 489)  

 األسباب إلٌضاح بٌنها دقٌقة مقارنة إجراء بمكان األهمٌة من كان المخطوط، لنفس لدي توافرت التً النسخ من العدد هذا وحٌال

 فٌما أوجزها أسباب عدة تدعمه إلٌه ذهبت ما ولعل ،(للمخطوط) األم النسخة واعتبرتها( ك) األولى للنسخة اختٌاري إلى أدت التً

 :ٌلً

 أرادها كما الزمنٌة أحداثها سٌاق فً مرتبة جاءت أنها إلى إضافة األحداث من محتوٌاتها فً نقص أي ٌعترٌها ال( ك) النسخة -1

النقط مهمل ؼٌر وواضح جمٌل خطها أن كما. المإلؾ . 

 األمر حقٌقة فً اهتم ولقد معتاد، نسخً بخط كتبت حٌث واضحة، األخرى فهً ،(م) بلندن البرٌطانً المتحؾ لنسخة بالنسبة أما -2

 لسنة شعبان;9 السبت ٌوم) فً منها فرغ أنه ناسخها أشار وقد الواضح، األسود باللون عناوٌنها كتب قد فهو محتوٌاتها، بكل ناسخها

 أوردناه كما التؤرٌخ إلى باإلشارة واكتفى الناسخ عادة علٌه جرت كما النسخة، نهاٌة فً اسمه ٌثبت لم أنه إال( م9876/ ه9486

 فٌما نوردها العٌوب بعض شابها قد أنه لنا اتضح ،(ك) النسخة مع أجرٌناها التً المقارنة عملٌة خبلل أنه إلى اإلحاطة وتجدر. سابقاا 

 :ٌلً

(1/178) 

________________________________________ 



 من معتاد هو كما األوراق حواشً فً -ٌثبتها- إلٌها الناسخ ٌشر ولم سقطت، قد أوراقها فً الكلمات من عدداا  هناك أن لوحظ -أ

 األوراق هوامش فً أثبتناه كما جلٌاا  ذلك وٌتضح الحواشً فً سقطت التً الكلمة ٌثبت ثم( 9) القلوب السهم إشارة وضع خبلل

ك) النسخة من( 944،948،:54،59،9) ). 

 العبارة كتب حٌث( أ/954) الورقة فً المثال سبٌل على منها الهوامش على اإلضافات بعض ظهور( م) النسخة على ٌبلحظ -ب

الناسخ خط بؽٌر وهً( هللا رحمه القاسم المإمنٌن أمٌر بن علً المإمنٌن أمٌر موالنا وجمٌعهم) التالٌة . 

( ك) النسخة فً مثبوتة هً كما الؽربانً ناصر الداعً بشؤن الحٌمة قبابل إلى وجهها التً اإلمام رسابل أحدى الناسخ أسقط - ج

 وعشرٌن تسع سنة من محرم شهر فً أمره فً السبلم علٌه اإلمام أرسل التً الرسابل ومن.." وبداٌتها( :69) الورقة فً تحدٌداا 

- العادة جرت كما ذلك، إلى الناسخ ٌشر ولم ،(ك) النسخة من( 6:4) الورقة فً مثبتة جاءت كما فهً الرسالة نهاٌة أما" وألؾ

 فً إلٌه أشرنا ما وهو ورقتٌن، فً تقع -الذكر السالفة- الرسالة أن اإلشارة تجدر األوراق، حواشً فً سقط ما إثبات -النساخ

6:4) الورقة هوامش ). 

 عدداا  أسقط الناسخ أن نجد حٌث خطها، وضوح من الرؼم على ظاهرة، عٌوب من األخرى هً تخل فلم( ج) للنسخة وبالنسبة -3

 ،948،:54،59،9) األوراق هوامش فً -الباحث- إلٌه ذهبنا ما أثبتنا األوراق، حواشً فً إلٌها ٌشر ولم الكلمات من قلٌل ؼٌر

 فً ذلك إلى أشرنا نسخته محتوٌات من صفحتٌن مقدار أسقط قد الناسخ ان كذلك وٌبلحظ( ك) النسخة من( 665 ،977 ،969

ك) النسخة من( ;95) الورقة ). 

(1/179) 

________________________________________ 

األم النسخة وصؾ  

 االعتماد إلى أفضى الذي األمر وهو. األم النسخة واعتبارها( ك) النسخة اختٌار فً ترجٌحً تإكد سابقاا، ذكرناها التً األسباب لعل

ا  إلٌها المشار النسخ باقً من ؼٌرها دون أحاطت قد( ك) النسخة تكون وهكذا تحقٌقها، لؽرض المخطوط بنسخ القٌام عند علٌها  سابقا

م;989/ ه;944) وفاته سنة حتى محمد بن القاسم اإلمام سٌرة بؤحداث ). 

 على منها ورقة كل احتوت ورقة،( :74) فً تقع( صورت) قدٌمة أوراق فً كتبت أنها فسنجد المخطوطة، بوصؾ ٌتعلق وفٌما

علٌها للحفاظ سمٌكاا  تجلٌداا  جلدت سطراا ( 48) . 

 ناسخ قبل من مقدمة كانت بل-( القاسم اإلمام سٌرة) محتوٌات ضمن تكن لم بالبسملة ُبدبت والتً الثانٌة ورقتها أن وٌبلحظ

 فلما: "... قال حٌث المخطوطة بؤهمٌة التعرٌؾ( المقدمة) منها أراد -المإلؾ ابن- الجرموزي المطهر بن الحسن وهو المخطوطة

 واضح إلى وهداه التوفٌق، بؤحسن هللا وفقه الجرموزي، محمد بن المطهر بن الحسن الؽنً، هللا إلى الفقٌر األحرؾ راقم اطلع

السٌر أخٌار األخٌار وسٌرة الؽرر، أخبار من األخبار لؽرر الجامعة الرابقة، اللطٌفة والنبذة الفابقة، السٌرة هذه على الطرٌق، ..." . 

(1/180) 

________________________________________ 

 مقارنة خبلل من جلٌاا  ذلك ٌتضح( المإرخ) أبٌه وفاة بعد المخطوط هذا بنسخ قام من هو الجرموزي، المطهر بن الحسن أن وٌبدو

- إلٌه ذهبت لما وحرصاا  بالسٌرة، الخاصة األوراق باقً فً بمثٌبلتها نٌةالثا الورقة فً جاءت كما الكلمات ورسم الحسن، لخط دقٌقة

 هو مقارنته بعد أكد والذي( المجال هذا فً وخبٌر المخطوطات دار موظفً أحد) مسعود أحمد لؤلخ بالمخطوطة دفعت فقد -الباحث

 من نسخت قد المخطوطة أن السٌرة، محتوٌات باقً فً جاء وما للكلمات رسمه وطرٌقة للسٌرة الثانٌة الورقة فً الناسخ لخط اآلخر

القاسم بن الحسٌن بن ٌحٌى الحق إلى الهادي لئلمام تعرٌؾ على للسٌرة الثانٌة الورقة اشتملت فٌما(. الحسن) المإرخ ابن قبل . 

 كما بالبسملة، محمد بن القاسم اإلمام لسٌرة كتابته عند الناسخ استهل وقد وجمٌل، معتاد نسخً بخط كان فقد المخطوط نسخ أما

..  قال) مثل الرواٌة وأفعال اإلمام اسم تمٌٌز إلى كذلك عمد وقد كبٌر، وبخط بارزاا  ٌكون أن فصل أو عنوان كتابته عند حرص

األسود باللون كبٌر بخط( نذكر..  أخبرنً . 



 عمد فقد -المخطوطات ؼالب فً نجده طبٌعً أمر وهو- المخطوطة لهذه النسخ عملٌة خبلل سقطت التً الكلمات لتلك بالنسبة أما

 حواشً فً سهواا  عنه سقط ما بإثبات قام ذلك إلى وهو( النساخ علٌها جرى عادة وهً) مقلوب سهم( 9) اإلشارة وضع إلى الناسخ

األخرى النسخ ببقٌة بالمقارنة جداا  قلٌلة كانت الناسخ قبل من سقطت التً الكلمات أن والمبلحظ األوراق، . 

(1/181) 

________________________________________ 

 ما، فقرة أو جملة نهاٌة على للتدلٌل واضح، أسود وبلون( 4) الشكل بهذا األوراق سطور بٌن نقاط وضع على الناسخ حرص كما

الشعرٌة األبٌات لتشطٌر نفسها اإلشارة وضع ولقد . 

 شعرٌة أبٌات أو رسابل أو خطابات من أٌدٌهم بٌن ٌقع بما التؤرٌخٌة مادتهم توثٌق على الكتب تؤلٌفهم عند المإرخون اهتم ولقد

 ترك على ٌحرصون فإنهم الوثابق، تلك على الحصول من تمكنهم عدم حالة وفً مإلفاتهم، فً إلٌه ذهبوا ما على المصداقٌة إلضفاء

 ترك خبلل من ذلك وٌتضح لمإلفاتهم، العلمٌة األمانة على منهم حرصاا  ٌإملونه، كانوا ما تثبٌت ٌرؼبون التً األوراق فً( بٌاض)

بٌاض) األحداث من خالٌة أوراقها بعض( ك) للمخطوطة الناسخ ). 

 قباٌل، مشاٌخ،) مثل استخدامها تستوجب التً الكلمات فً الهمزات استخدام إهمال المخطوطات، نساخ لؽالب العادة جرت كما

 واضحاا  ٌبدو ذلك ولعل ،(السموات الزكوت، الصلوت،) مثل القرآنً بالرسم الكلمات من للعدٌد رسمهم فً كذلك وعمدوا( عماٌر

التحقٌق منهج عن الحدٌث عند سنبٌنه كما( ك) المخطوطة ناسخ لدى . 

(1/182) 

________________________________________ 

المإرخ منهج  

 صٌاؼته أسلوب فً كبٌراا  تؤثٌراا ( م9888ـ6;97/ ه9499ـ9445) الجرموزي مإرخنا عاشها التً التارٌخٌة الفترة أثرت لقد

 األمر وهو المسإولٌن، أحد فهو األبمة هإالء خدمة فً دخوله إلى إضافة( القاسمٌة األسرة) الحاكم البٌت من قربه بحكم لؤلحداث

لمإلفاته كتابته خبلل( المإرخ) منهجه فً جلٌة واضحة بصماته ترك الذي . 

 مإرخً من ٌعتبر فإنه آخر جانب ومن جانب، من األحداث من قرٌباا  كونه مصادرها من معلوماته الجرموزي المإرخ استقى ولقد

ا  البارزٌن السٌر أصولها إلى رواٌاته ٌسند حٌث عنهم أخذ من ذكر عن ٌؽفل ولم ورواٌتها، األخبار من ٌجمع ما وراء مدققاا  باحثا . 

 فإنً بعد أما: "...بقوله تؤلٌفه من الؽرض إلى أشار حٌث( المشٌرة النبذة) لمإلفه دراستنا خبلل من واضحة منهجه معالم لنا وتبدو

 آدم، ولد من عصره أهل على سبحانه هلل والحجة األعظم اإلمام ربنا إلى ووسٌلتنا وإمامنا، موالنا أخبار من كثٌراا  سمعت كنت

 ما المختصر هذا فً أعلق أن فرأٌت أكثره، النسٌان فؤخذ علٌه، وسبلمه هللا صلوات هللا رسول بن محمد بن القاسم باهلل المنصور

ا  الٌسٌرة األوراق هذه فً وأجعله بقً، مما أمكن  نٌل من أبعد لها والتفصٌل أبعدها، فما بها اإلحاطة وأما الجمل، من أمكن لما توقٌعا

عنها وتؤخرنا المدة لطول وعدها، النجوم ...". 

(1/183) 

________________________________________ 

ٌّن فٌما  محمد، بن القاسم اإلمام سٌرة( المشٌرة النبذة) كتابه فً اتبعه الذي المنهج دقٌق وتفصٌل بالؽة، بعناٌة الجرموزي، المإرخ ب

 الشرٌؾ، نسبه ونذكر"...: قال حٌث.. كتابه مقدمة فً المنهج هذا عرض وقد والسٌاسٌة، والحربٌة الشخصٌة جوانبها جمٌع من

 ورسابله مواعظه من ونبذاا  وصبره، األمة، على وشفقته وسخاه، وتدبٌره، وورعه، وشجاعته، وعلمه، وخصابصه، وحلته، ونشؤته،

 وحروبه، ودعوته، عصره، أهل من العلماء عٌون وتعداد اإلجادة، أهل به امتدحه مما وٌسٌراا  أشعاره، من ونبذاا  وكراماته،

قبره وموضع ووفاته ونهضاته، ...". 

 القاسم باهلل المنصور اإلمام فهو الشرٌؾ نسبه أما: "فٌقول مفصل، بشكل عنصر كل ذاكراا  كتابه موضوعات عرض ذلك بعد ٌبدأ ثم

 إلى مإلفه فً ورقة( 87) نحو فً المإرخ تطرق وقد...".  األشل الملقب األصؽر ٌوسؾ بن علً بن محمد بن علً بن محمد بن



 وهً وفاته حتى األربع مراحلها فً( ثورته) وحروبه اإلمام دعوة الكتاب، باقً فً تناول فٌما ومناقبه، اإلمام صفات عن الحدٌث

مإلفه فً الهام الجزء تمثل . 

 على الثورة إلى فٌها ٌدعوهم القبابل رإوساء إلى ٌبعثها كان التً اإلمام رسابل مثل بالوثابق كتابه تدعٌم على المإرخ وحرص

 .العثمانٌٌن

(1/184) 

________________________________________ 

 جهاد إلى ندعوكم إنا ثم: "...ٌقول حٌث العثمانٌٌن ضد الجهاد على فٌها ٌحثهم اإلمام رسابل أحدى( المإرخ) وثق المثال سبٌل على

 محمد بن القاسم اإلمام كان التً الرسابل بتلك الجرموزي اهتم كما..." الفساد األرض فً وأظهروا العباد ظلموا الذٌن هللا أعداء

 ٌؽفل لم أنه كما نفوذه، مراكز فً األمور لتسٌٌر وتوجٌهاته وتعلٌماته أوامره تحمل كانت والتً األقالٌم، حكام أو قواده مع ٌتبادلها

 ٌبٌن نمً بن حسن مكة شرٌؾ إلى اإلمام وجهها رسالة ذلك من. العربٌة الدول أمراء بعض إلى اإلمام ٌبعثها كان التً الرسابل تلك

 بعد أما: "...فٌقول..  لنفسه اإلمامة وإعبلنه الطاعة عن المإٌدي هللا عبد خروج جراء( الٌمن) الببلد فً حدثت التً الفتنة فٌها له

 هللا رسول وحرم هللا حرم فً الشوكة أهل الحسن، بنً ودوأبه الزمن مفاخر المجتبى النبً عترة من النجباء سبللة إلى هذا فكتابنا

 محلٌة ظروؾ من به اتصل وما العصر هذا عن األهمٌة بالؽة وثابق الرسابل تلك محتوٌات مثلت ولقد...". وسلم وآله علٌه هللا صلى

العربٌة الدول أمراء وبعض اإلمام بٌن قابمة كانت وعبلقات ،(العثمانٌٌن ضد اإلمام ثورة) . 

(1/185) 

________________________________________ 

 األخرى هً أثرت قد القاسمٌة، األسرة مسإولً كبار من كواحد موقعه إلى باإلضافة األحداث، مواقع من وقربه اطبلعه سعة ولعل

 إمامته رجال وكبار القاسم اإلمام أمثال المباشرة مصادرها من معلوماته استقى قد لذلك فهو مإلفاته، كتابة عند منهجه فً

 سبٌل على) موضع فً فهو كثب، عن وتتبعوها قرب عن األحداث وقابع شهدوا الذٌن العسكرٌٌن القادة من وؼٌرهم ومستشارٌه،

 إلى( المإرخ) بها قام التً الزٌارة بعد( الٌمن) الببلد وسط الواقعة األقالٌم أحوال عن القاسم اإلمام وبٌن بٌنه دار حدٌثاا  ٌدون( المثال

أحوالها من شاهدت ما فحملنً المشارق عن سؤلنً علٌه هللا سبلم إلٌه عدت فلما: "...فٌقول.. جرموز بنً فً أهله  ...". 

(1/186) 

________________________________________ 

 سبٌل على فهو مذكراته، ٌكتب وكؤنه مإلفاته، أحداث بعض رصده فً له المعاصرٌن المإرخٌن من ؼٌره دون مإرخنا تمٌز ولقد

 اإلمام خروج وكٌفٌة العثمانٌٌن، قبل من م9849/ ه9499 لسنة األحداث مجرٌات ضمن شهارة حصار حول األحداث ٌدون المثال

 أخبار إلى لٌنقلنا الحدث، ذلكم لنتابج التفاصٌل أكثر تاركاا  الحصار، أخبار عن فجؤة ٌتوقؾ لكنه أوراق، بضع فً( شهارة) منها

 مرة بنا لٌعود برط، فً اإلمام أخبار سرد عن ٌتوقؾ ثم برط وأهالً اإلمام بٌن أحداث من دارت وما برط، إلى اإلمام وصول

 قد كان برط، إلى اإلمام خروج عقب األحداث من استجد ما إلٌها لٌضٌؾ قبل، فٌما ذكرها قد كان التً شهارة أحداث لمتابعة أخرى

 إلى ولنرجع: "النحو هذا مثل على التقلٌدٌة بعبارته التارٌخً بالسرد ٌعود ثم ومن كتابه، فً ٌدونها لم أنه ؼٌر مذكراته، فً رصدها

كثٌرة حروباا  وأحربوا اإلمام موالنا خروج بعد صبروا فإنهم باهلل، المحروسة شهارة أخبار ...". 

 ورصد الزمنً التوقٌت على حرصه مع القصصً السرد أسلوب كتاباته فً لؤلحداث تناوله فً الجرموزي المإرخ اتبع ولقد

 فً هللا لطؾ بن عٌسى أمثال الفترة عن كتبوا ممن المإلفٌن من عاصره من نهج عن ٌختلؾ بذلك وهو توارٌخها، بتبٌان األحداث

 اثاألحد بترتٌب بالتزامها الكبلسٌكٌة، اإلسبلمٌة العربٌة المدرسة منهج األحداث رصدها فً تنهج كانت والتً( الروح َرْوح) مإلفه

الحولٌات طرٌقة على . 

(1/187) 

________________________________________ 



 منها الؽرض كان له، المعاصرٌن المإرخٌن كتب من ٌدٌه بٌن وقع بما التارٌخٌة مادته توثٌق على دقٌق وبشكل كذلك مإرخنا وعنً

 إلٌه ذهبنا ما وٌبدو عصره، مإرخً سابر شؤن ذلك فً شؤنه مإلفاته، فً سطرها التً واألحداث المعلومات تلك مصداقٌة تؤكٌد

ا   الآللا: )كتاب من استقاه مما أحداثه من كثٌراا  توثٌق على حرص حٌث -الدراسة موضوع-( المشٌرة النبذة: )مإلفه فً واضحا

 خوالن جهات فتح: به هللا نفع أحمد السٌد قال: "...قوله مثل.. الشرفً، محمد بن أحمد للعبلمة( الزٌدٌة األبمة أخبار فً المضٌبة

( والفتوح الفتن من المابة بعد جرى ما فً الروح روح) كتاب من ٌنقل آخر موضع فً وهو ،.."الحوادث من فٌها جرى وما صعدة

 ٌزٌد عٌال من رجل الظالم هذا خبر وأطلع أنذرهم الذٌن أن عٌسى السٌد قال: "...ٌقول حٌث هللا لطؾ بن عٌسى المإرخ، لمإلفه

 أو إثباتاا  علٌها علق هو فبل أكثر، لٌس الحرفً النقل على اقتصر قد المصادر هذه من نقله ما ان إلى اإلشارة وتجدر..." سبحا اسمه

منتقداا  عابها هو وال ترجٌحاا  أو نفٌاا  ". 
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________________________________________ 

 عند المثال سبٌل على فهو الزٌدٌة، لؤلبمة الشدٌد بالتحٌز اتسمت أنها سنجد الجرموزي المإرخ مإلفات على نظرة ألقٌنا ما وإذا

 إلى ووسٌلتنا وإمامنا موالنا أخبار من كثٌراا  سمعت: "...ٌقول التقدٌس وهاالت التعظٌم بؤلقاب ٌحٌطه محمد بن القاسم لئلمام ذكره

 على ٌذكره لم ذلك إلى وهو.." محمد بن القاسم باهلل المنصور آدم ولد من عصره أهل على سبحانه هلل والحجة األعظم اإلمام ربنا

 تحٌزه ولعل.." علٌه هللا سبلم اإلمام: "أو.." السبلم علٌه اإلمام: ..وقال إال مرة اإلمام اسم صادؾ فما لمرة ولو مجرداا  السٌرة طول

وسخابه خصاله وحمٌد وكرمه وفضابله محمد بن القاسم اإلمام كرامات لذكر خصصها التً الصفحات تلك فً أكثر ٌتضح . 
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________________________________________ 

المإرخ لؽة  

 البشرٌة، النفس أعماق فً وٌتؽلؽل والمفردات المعانً ٌستشؾ فبها محٌطه فً المإثر الكاتب وسٌلة هً اللؽة أن فٌه شك ال مما

 ألبجدٌاتها دارساا  بقواعدها ملماا  ٌكون أن بمكان األهمٌة ومن هوٌته، عن الدوام على تكشؾ بالتالً وهً الحٌاة، مفردات ٌستلهم وبها

 اتساق أو انسٌابها تناؼم فً( ركاكة) خلل شابها فإن قوٌم، كتابً عمل كل أساس كونها وصٌاؼتها، وتركٌبها بجزبٌاتها عارفاا 

مادتها محتوٌات على بالتالً أثرت مفرداتها . 

 سطرته ما نقرأ حٌن ذلك نستشؾ العربٌة، بلؽته واسع وإلمام ودراٌة اطبلع ذو كان الجرموزي مإرخنا أن القول نستطٌع ذلك وإلى

إلٌه ٌصبو ما تحقٌق فً وتوظٌفها بؤلفاظها التصرؾ على الفابقة مقدرته: "تإكد مإلفات من ٌدٌه ". 

 األحداث لوقابع تدوٌنه أثناء ٌنساب قلمه جعل قد فهو التارٌخٌة، مإلفاته على أثرها باللؽة، الواسع الطبلعه كان فقد األمر حقٌقة وفً

 ما وٌتضح ٌإمله، كان ما خبللها من لٌترجم الصفاء، رابقة المؤخذ، رصٌنة المعنى، جزٌلة عبارات رابع أدبً أسلوب فً لٌسطر

 اإلسبلم أعناق من وأهداها حقها، أعطاها الذي أنه فٌها السٌوؾ له تشهد الجهاد، فً موطن من له فكم: "...كهذه عبارة من إلٌه ذهبنا

 عبارة فً وهو ونحوهما، وطباق جناس من البدٌعة وبمحسناتها اللؽة بجمالٌات مإرخنا ولع لنا ٌتضح هكذا..." طرقها واضح إلى

 العملة على ملهوع العلماء، على علمه فضل ظهر فلما: "...ٌقول حٌث.. الفترة تلك مإرخوا علٌه جرى كما السجع، ٌستخدم أخرى

األخرى إلى وإقباله الدنٌا عن وإعراضه الصلحاء، ..". 
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 فً( القصابد كل فً) الشعرٌة أبٌاتها حاكت وجمالٌاا  أدبٌاا  بعداا ( المشٌرة النبذة) مإلفه ورقات تخللت التً قصابده أضفت ولقد

قوله مثل...  العصر ذلك أحداث المعنى جزٌلة إٌقاعات : 

شرع كلها واللٌالً تكن لم ما....  والجمع األعٌاد فما أنت العٌد  

ومرتبع مصطاؾ كفك ُجود من....  ولنا كله عٌد دمت ما والدهر  

متبعُ  والحق منتشر والعدل....  منتصر   اإلسبلم وبك ال وكٌؾ  
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________________________________________ 

ومحتوٌاتها المخطوطة أهمٌة  

( المخطوطة أهمٌة( أ  

 -وقتبذ- للببلد السٌاسٌة الخارطة رسمت حٌث الحدٌث، الٌمن تارٌخ من هامة تارٌخٌة فترة المخطوطة بها ُعنٌت التً المرحلة مثلت

 العثمانٌٌن بٌن الصدام نتٌجة السٌاسٌة الظروؾ أفرزتها التً األحداث وجملة المٌبلدٌٌن عشر والسابع عشر السادس القرنٌن فً

 الٌمن من األول العثمانٌٌن خروج إلى المطاؾ نهاٌة فً أدت. ضدهم ثورته خبلل حروب خوض من مكنته محمد، بن القاسم واإلمام

 القوٌة والشخصٌة السٌاسٌة الحنكة فً تمثلت والتً الفترة لهذه والفرٌدة الهامة المٌزات المخطوطة أبرزت كما( م9857) عام فً

 الدولة دعابم إرساء فً الكبٌر لدوره الحدٌث الٌمن تارٌخ فً الٌمنٌة الشخصٌات أهم من ٌعتبر والذي محمد بن القاسم لئلمام

 عن االستقبلل انتزاع إسماعٌل هللا على المتوكل واإلمام محمد باهلل المإٌد اإلمام ولدٌه ٌد على( بعد فٌما) استطاعت والتً القاسمٌة،

سٌطرتها تحت الوقت هذا فً ٌرزح العربً العالم معظم كان بٌنما العثمانٌة، الدولة . 

(1/192) 

________________________________________ 

 التً األحداث جمٌع دفتٌها بٌن ؼطت قد كونها لها، أرخت التً الفترة أهمٌة من أهمٌتها تكتسب المخطوطة فإن األمر حقٌقة وفً

 كتب ممن لها المعاصرٌن المإرخٌن من أي إلٌه ٌتطرق لم الذي األمر وهو والعثمانً، اإلمامً الجانبٌن بٌن -وقتبذ- وقابعها دارت

 فً الشرفً محمد بن أحمد والمإرخ ،(الروح روح) مإلفه فً هللا لطؾ بن عٌسى المإرخ أمثال. هً تناولته الذي بالشكل عنها

 من بعض هإالء إلى وٌضاؾ ،(الٌمن حوادث فً الزمن بهجة) مإلفه فً الحسٌن بن ٌحٌى المإرخ وكذلك ،(المضٌبة الآللا) كتابه

القاسم واإلمام العثمانٌون) وكتابها المداح أمٌرة السعودٌة الباحثة مثل المحدثٌن والباحثٌن الدارسٌن ). 

 فً باألحداث اتصل أو شارك ممن مصادرها من أخبارها وجمع الزمنٌة، الفترة تلك لوقابع الجرموزي مإرخنا معاصرة ولعل

المخطوطة على األهمٌة من كبٌراا  قدراا  أظفى قد حٌنها، . 

 مراحلها فً العثمانً الجانب ضد خاضها التً وثورته محمد بن القاسم اإلمام دعوة إلى ملحوظ بشكل المخطوطة تطرقت ولقد

 ممن وكبٌرة صؽٌرة ولكل التفاصٌل ألدق مإرخنا تناول من جاء ما كله ذلك من واألهم( الرسالة موضوع فً لها أشرنا كما) األربع

علٌها نفوذه لبسط العثمانٌٌن ضد الجبلً الشمال فً اإلمام قوات خاضتها التً المعارك تلك شاهد . 

 اهتم حٌث العربٌة، األقطار وبعض اإلمام بٌن -وقتبذ- قابمة كانت التً العبلقات تلك إلى تطرقت قد كونها المخطوطة أهمٌة وتبرز

مكة وأشراؾ القاسم اإلمام بٌن تبودلت التً الرسابل بتوثٌق الجرموزي . 
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 الشمال فً ومجاعات جدب من حدث لما( المإرخ) تدوٌن خبلل من االقتصادي، الجانب تناولت أنها فً كذلك أهمٌتها نلمس فٌما

 من ذلك ٌتضح االجتماعً الجانب تناولت( المخطوط) أنها كما االقتصادٌة، الموارد وشحة لتردي كمظهر لؤلسعار وارتفاع الجبلً،

مجتمعه فً سابدة كانت التً والتقالٌد للعادات الجرموزي المإرخ تطرق خبلل . 

 الذٌن والفقهاء العلماء من كبٌر لعدد المإرخ ذكر فً ذلك ٌتضح العلمً، الجانب وهو أال األهمٌة، من قدراا  ٌكتسب آخر وجانب

العلم طلب بضرورة إٌاهم فٌها حاثاا  أوالده إلى اإلمام ٌبعثها كان التً الرسابل من للعدٌد وتدوٌنه القاسم، اإلمام عاصروا . 
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________________________________________ 

( المخطوطة محتوٌات( ب  



السٌاسٌة األوضاع -1  

 السابع القرن بداٌة مع سٌاسٌة كشخصٌة برز حٌث الحدٌث، الٌمن تارٌخ فً الٌمنٌة الشخصٌات اهم من محمد بن القاسم اإلمام ٌعتبر

والعثمانٌٌن( القاسم اإلمام) الٌمنٌٌن بٌن الصراع احتدام فً تمثل هاماا  تارٌخٌاا  منعطفاا  شهد الذي المٌبلدي، عشر . 

 على حرص كما دعوته، إعبلن قبل واجهها التً والصعوبات لئلمامة، القاسم اإلمام دعوة إلى بالتطرق الجرموزي المإرخ اهتم

 استؽبلل كٌفٌة إلى الجرموزي وٌشٌر قٌامها، إلى أدت التً والعوامل األربع،( نهضاتها) مراحلها فً اإلمام ثورة تناول فً اإلسهاب

 منها االقتصادٌة خاصة الحٌاة، جوانب كل فً العثمانٌون انتهجها التً السٌاسة جراء الٌمن والٌة فً العامة األوضاع فساد اإلمام

ٌّن. الثورة راٌة تحت لئلنضواء الجبلً الشمال مناطق فً األهالً وتؤٌٌد والء لكسب واالجتماعٌة،  مع اإلمام اتبعها التً السٌاسة وب

 روح وإلذكاء لثورته، العامة المبادئ طٌاتها فً حملت والتً القبابل، زعماء إلى بعثها التً العدٌدة الرسابل خبلل من هإالء

العثمانٌٌن ضد الثورة على وحثهم األهالً لدى المقاومة . 
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________________________________________ 

 العسكرٌٌن وقادته إمامته رجال كذلك منها ولٌوجه االستراتٌجً موقعها ألهمٌة لدعوته مقراا  شهارة اتخاذ إلى القاسم اإلمام عمد ثم

 ولقد تؤثٌرها، نطاق ومد لدعوته اإلعداد أثناء أساسٌة أدواراا  لعبوا قد هإالء وكان نفوذه، لبسط الجبلً الشمال مناطق ؼالب إلى

 وهً ثورته سنوات خبلل الجبلً الشمال مناطق من عدد بٌن لشهارة العثمانٌٌن حصار بعد تنقل قد اإلمام أن الجرموزي أوضح

 لمد استراتٌجٌة مواقع الذكر اآلنفة المناطق مثلت وقد شهارة فً أخرى مرة األمر نهاٌة فً استقر أن إلى ووادعة وبرط السودة

 .نفوذه

 اإلمام أسرة من الزٌدٌٌن األمراء بقاٌا من ؼالباا  وهم القاسم، اإلمام لدعوة المعارضة الٌمنٌة القوى موقؾ إلى كذلك مإرخنا وأشار

 السٌاسة تناول كما. الثورة وإخماد الدعوة على القضاء سبٌل فً العثمانٌٌن مع وتحالفهم اإلسماعٌلً، هبالمذ وأتباع الدٌن، شرؾ

 والقضاء اإلمامٌة المقاومة صفوؾ إلضعاؾ ثورته، سنوات خبلل القاسم اإلمام عاصرهم الذٌن العثمانٌون الوالة إلٌها عمد التً

 مراحل خبلل الصلح اتفاقٌات من عدد   لعقد العثمانً الجانب مع مفاوضاته فً اإلمام انتهجها التً السٌاسة أٌضاا  مإرخنا وبٌن علٌها،

 سنة وصلح باشا، جعفر مع( م9849/ ه9498) سنة وصلح باشا، سنان مع( م9848/ ه9497) سنة صلح وهً ثورته،

 االعتراؾ إلى أفضى والذي. باشا محمد العثمانً الوالً مع( م9899/ ه:944) سنة بصلح وانتهاءا  باشا جعفر مع( م9898/ ه9447)

نفوذه تحت التً الجبلً الشمال لمناطق العثمانٌة السلطنة قبل من فعلً كحاكم به . 
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 ضده، قامت التً والعصٌان التمرد حركات إلخماد القاسم اإلمام إلٌها عمد التً الكٌفٌة عن متكاملة صورة الجرموزي رسم وقد

 دفع أنه كما. اإلمامة لنفسه أعلن الذي المإٌدي علً بن هللا عبد على للقضاء صعدة إقلٌم إلى قوات أرسل اإلمام أن مثبلا  لنا فٌذكر

 أملتها حتمٌة ضرورة تلك إجراءاته وكانت المإٌدي، هللا عبد بن محمد به قام الذي التمرد إلخماد كذلك صعدة إقلٌم إلى بقواته

 ضد ثورته خبلل قواته إلى باإلضافة وأنصاره، مإٌدٌه صفوؾ فً وإرباكاا  خلخلة التمردات تلك تحدث ال حتى -وقتبذ- الضرورة

 وفاة قبٌل الحٌمة إقلٌم فً لنفسه اإلمامة أعلن الذي الؽربانً صبح ناصر تمرد إلحباط نفسها السٌاسة اإلمام اتبع ولقد العثمانٌٌن،

 بتحذٌراته اإلمام ٌكتؾ ولم الؽربانً اتباع من فٌها حذرهم الحٌمة قبابل إلى وجهها التً الرسالة خبلل من ذلك وٌتضح بقلٌل، اإلمام

الحٌمة إقلٌم فً نفوذه مناطق إلى والهدوء االستقرار وإعادة الؽربانً تمرد على للقضاء الحٌمة إلى عسكرٌة قوة أرسل بل تلك . 

 حراز جبال بعض فً تمركزت أقلٌة وهً اإلسماعٌلٌة، الطابفة موقؾ فً تمثل التمردات، أشكال من آخر نموذجاا  مإرخنا لنا وٌذكر

 فً األبمة تارٌخ طول على- لؤلبمة العدابٌة بمواقفهم ٌمثلون هإالء وكان. الٌمن شمال بؤقصى نجران وفً صنعاء، من الؽرب إلى

 ٌتضح المذهب، هذا لدعاة والوعٌد التهدٌد وسابل هإالء ضد اإلمام استخدم وقد ونفوذه، اإلمام لسلطة وقلق إزعاج مصدر -الٌمن

لؤلهالً بها ٌبعث كان التً رسابله خبلل من جلٌاا  ذلك . 
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 اإلدارٌة والمراكز األقالٌم أمور تسٌٌر أن الواضح نفم القاسم، اإلمام اهتمامات من جانباا  نالت فقد اإلدارٌة، للناحٌة بالنسبة أما

 شبونها، إدارة( اإلمام) لهم أوكل والذٌن رجاله، وكبار أبناإه ذلك فً ٌساعده اإلمامٌة، سلطته دابرة عن تخرج تكن لم لنفوذه، التابعة

 وتسٌٌر األهالً مصالح رعاٌة على فٌها ٌحثهم التً وتوجٌهاته أوامره من ٌصلهم ما خبلل من به مباشر اتصال على هإالء وكان

حٌاتهم شبون . 

 فرق عن عبارة كان بل الصحٌح، بالمعنى منظم جٌش قٌام إلى تشر لم السٌرة أن سنجد الجٌش، عن الحدٌث إلى انتقلنا ما وإذا

 إلٌها، الحاجة عند األساسٌة القوات صفوؾ فً االنخراط إلى تبادر كانت التً القبلٌة الفرق تلك إلى باإلضافة القبابل من عسكرٌة

 رجال وكبار أبنابه إلى الجنود رواتب وصرؾ وتنظٌم قٌادة مهمة أسند فٌما الجٌش، على المطلقة السلطة هو كان اإلمام أن وٌتضح

 .إمامته
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________________________________________ 

الخارجٌة السٌاسة -ب  

 والدول اإلمام بٌن عبلقات إقامة إلى تشر لم -لها مطالعتنا فً لمسنا كما- السٌرة أن القول ٌمكن الخارجٌة، السٌاسة عن للحدٌث

 مكة أشراؾ بٌن المتبادلة الرسابل خبلل من ذلك ٌتضح" ودٌلمان جٌبلن"و مكة أشراؾ مع عبلقة سوى -حٌنبذ- واإلسبلمٌة العربٌة

 وإخوته نمً بن حسن الشرٌؾ إلى رسالة بإرسال اإلمام قام( م:;97/ ه9449) سنة فً أنه الجرموزي ذكر حٌث. القاسم واإلمام

 اإلمامة لنفسه أعلن الذي المإٌدي، هللا عبد وتمرد عام، بشكل العثمانٌٌن مع الصراع -وقتبذ- بلده فً األحداث تطورات فٌها له ٌشرح

 الداعً ضد لمإازرته مكة لشرٌؾ مناشدة الرسالة ضمن وقد صعدة، إقلٌم فً األهالً صفوؾ فً ذلك جراء حدثت التً والفتنة

هللا أعداء بدعة وإماتت هللا، رسول سنة وإحٌاء هللا، أعداء جهاد وإلى رسوله، وإلى هللا إلى ندعوكم إّنا ثم: "...قال حٌث.. المإٌدي ". 
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االقتصادٌة األوضاع -2  

 التً والقحط الجدب وحاالت األمطار ومواسم الزراعة تقص قد فهو الببلد، فً االقتصادٌة الحالة تناوله الجرموزي المإرخ ٌؽفل لم

الجانب هذا عن بها بؤس ال مادة دفتٌها بٌن السٌرة حوت حٌث الٌمن، أقالٌم ؼالب شهدتها . 

التالٌة المجاالت خبلل من نورده الجرموزي، المإرخ إلٌه ذهب ما ولتوضٌح : 

الزراعً المجال -أ . 

التجاري المجال -ب . 

العمرانً الجانب - ج . 

الزراعً المجال -1 : 

. الزراعً الجانب عن تناوله ما حد إلى استوفى الجرموزي، المإرخ أن لنا ٌتضح -الدراسة موضوع- للسٌرة استقرابنا خبلل من

 األهالً ترك مع خاصة الزراعٌة الموارد تدنً فً ربٌساا  سبباا  كانت الجبلً الشمال مناطق شهدتها التً الحروب أن القول ونستطٌع

 والقوات اإلمامً الجانب بٌن الصراع احتدام جراء واالستقرار األمان لعدم نتٌجة بها االعتناء أو الزراعٌة بمدرجاتهم االهتمام

األساسً قوتهم مصدر الزراعة الناس ترك بالتؤكٌد ٌعنً ال هذا لكن. القاسم اإلمام ثورة مراحل خبلل العثمانٌة . 
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________________________________________ 



 أسعار ارتفاع بالتالً معها ٌتزامن( مجاعات) ؼذابٌة أزمات حدوث إلى أدت أن كانت الشمالٌة، المناطق فً األمطار شحة أن وٌبدو

 أدت( م9849/ ه9497) سنة خبلل فً أنه الجرموزي ٌذكر حٌنما جلٌاا  ذلك ٌتضح الحبوب، مادة منها خاصة أنواعها بجمٌع األؼذٌة

 قلٌل الطعام وكان: "..ٌقول حٌث...  أسعاره ارتفاع إلى أدى الذي األمر الحبوب، محصول إنتاج فً ضعؾ إلى األمطار سقوط شحة

 ؼالب فً وجدب قحط حدوث إلى بالتالً أدت وشحتها األمطار انعدام أن كذلك ٌذكر آخر جانب فً وهو.." السعر مرتفع الوجود

 وارتفعت: "فٌقول...سعرها الرتفاع نتٌجة األسواق فً تنعدم الحبوب مادة وكادت( م:989/ ه:944) صلح عقب الشمالٌة المناطق

ٌُعدم الطعام وكاد األسعار، ..". 

 هً ضربها قد الٌمن فً الؽذابٌة للمواد األمنً المخزون الدوام على تمثل كانت والتً( وإب ذمار) الببلد وسط مناطق أن كما

 بعد المناطق تلك أحوال الجرموزي المإرخ ذكر حٌن جلٌاا  ٌتضح ذلك ولعل األمطار، سقوط شحة جراء والجدب القحط األخرى

 أمور عن سؤله وقد القاسم، اإلمام مجالس أحد حاضراا  وكان( م:989/ ه:944) صلح عقب( إب فً) جرموز بنً فً ألهله زٌارته

 الشمس من صالحة قلت أن أحوالها من شاهدت ما فحملنً المشارق عن سؤلنً علٌه هللا سبلم إلٌه عدت فلما: "...فقال هناك الناس

به لها عهد فبل المطر وأما والرٌح ...". 
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________________________________________ 

 أو تذمرهم إلى وربما بل هإالء معاناة إلى تإدي األهالً، أوضاع فً ترد من ٌصاحبها وما الؽذابٌة، األزمات أن فٌه شك ال ومما

 فً كان عندما نفسه اإلمام لسان على جاء ما ٌتضح ذلك ولعل أحوالهم، اضطراب عنه ٌنتج قد ما وهو الٌؤس من حالة فٌهم تولد

 تماسك على ذلك ٌإثر أن اإلمام فخشى األمطار سقوط عدم جراء الجدب شدة أصابها وقد( م:989/ ه:944) صلح قبٌل وادعة

 من خالطهم قد لما ٌقنطون المطر ٌحصل لم إذا أنه الناس على خشٌت: "..الجرموزي ذلك ذكر كما ٌقول، فسنجده هناك، األهالً

 ."..الشدة
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________________________________________ 

 تتبٌن اإلجابة لعل ؟..األزمة تلك بشؤن القاسم اإلمام اتخذها التً اإلجراءات هً ما -الذكر السابقة- االقتصادٌة األوضاع تردي إزاء

 تلك لمواجهات مإقتة بصورة ولو كفٌلة، وحلوالا  تدابٌراا  واألزمات الصعوبات هذه مثل تجاه وضع قد اإلمام أن الجرموزي ذكره فٌما

 طلب بؤن( م:989/ ه:944) عام فً الجبلً الشمال مناطق ببؤؼل حلت التً االقتصادٌة األزمة واجه قد( اإلمام) فهو الصعوبات،

 المناطق تلك فً المحتاجٌن على لتوزٌعها شهارة إلى الؽذابٌة اإلمدادات إرسال فً المبادرة سرعة القحط ٌصبها لم التً المناطق من

 بتوزٌع قام أنه كما..". الكثٌرة المعاون إلى السبلم علٌه اإلمام واحتاج: "ٌقول حٌث.. وندرتها األمطار شحة جراء تضررت التً

 حروبه خبلل أمنٌاا  احتٌاطاا  ٌتخذها كان والتً- شهارة فً بالحبوب ممتلبة كانت التً الحبوب مخازن من المتضررٌن على الحبوب

 لتؤمٌن للؽذاء طلباا  المجاورة المناطق من" الضعفاء من كثٌراا : "الجرموزي ٌذكر كما شهارة إلى قدم وقد خاصة. العثمانٌٌن مع

 ذلك ٌتضح الجفاؾ، بها ٌضر لم التً المناطق من الحبوب طلب إلى الحبوب من مخزونه نفد أن بعد كذلك اإلمام عمد وقد معٌشتهم،

 من تجد ما فؤقرضنا العام الخلل حصل: "...الجرموزي ٌذكر كما فٌها، قال المداٌر منطقة وجهاء أحد إلى بها بعث رسالة فً

 ."..الطعام
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________________________________________ 

 على تمتد التً األراضً زراعة لؽرض الزراعٌة للودٌان استصبلحه فً ٌتمثل الزراعً، بالمجال اإلمام اهتمام ٌبٌن آخر جانب

 من القرٌبة عذر منطقة من الؽرب إلى الواقع صومل وادي إصبلح إلى اإلمام عمد عندما ٌتضح ما وهو الودٌان هذه ضفاؾ

واألرز والقندر البن: "بزراعة الوادٌٌن هذٌن استصبلح عملٌة عقب قام ولقد حجور، بطنة أعمال من وعر وادي وكذلك األهنوم، ..". 

التجاري المجال -ب : 



 السٌاسٌة اإلمام اهتمامات ولعل التجاري، الجانب إلى تشٌر توضٌحات أي دفتٌها بٌن ما فً السٌرة تذكر لم األمر حقٌقة فً

 مع -حٌنبذ- القابمة الحروب نتٌجة التجاري، بالجانب اهتمام أي إبداء عن ما حد إلى أبعدته قد كانت ثورته مراحل خبلل والعسكرٌة

ذلك تحقٌق دون حالت والتً العثمانٌٌن . 

 هذا فً لئلمام ٌذكر اهتمام -للباحث- ٌبدو ما على أظهرت التجارٌة، الجوانب بعض عابرة بصورة ذكر قد مإرخنا أن نلمس أننا إال

 هذه إن ٌقولون العمابر فً النظر أهل فإن معلومة وهً.. العمابر فً مثلها قل: "الهجر فً سمسرة ببناء أمر قد( اإلمام) فهو الجانب،

 هو إنشابها من الؽرض كان السمسرة أن الجرموزي وصفه كما البدٌع البناء هذا من لنا وٌتؤكد...". الٌمن عجابب من... السمسرة

فٌها والراحة للسكن التجار وكذلك اإلمام إلى تصل كانت التً الوفود استقبال . 

(1/204) 

________________________________________ 

 من وهو -الزراعً الجانب عن حدٌثنا معرض فً سابقاا  أشرنا كما- البن زراعة فً ملحوظاا  اهتماماا  آخر جانب فً اإلمام أبدى ولقد

 -للباحث- وٌبدو الببلد، خارج إلى ٌصدر كونه. المالٌة عابداته جراء هاماا  اقتصادٌاا  مورداا  تمثل -وقتبذ- كانت التً السلعٌة المحاصٌل

المحصول هذا لشراء كوسطاء اإلمام اعتمدهم تجاراا  هناك أن . 

 الضربة: "وهً به، خاصة عملة بسك( م:;97/ ه9449) عام فً السودة فً إقامته خبلل اإلمام أمر فقد االقتصادي جانبه ولتدعٌم

 السبلم علٌه اسمه اآلخر الجانب وفً هللا، رسول محمد هللا إال إله ال: منها جانب فً كتب درهم نصؾ وكانت المنصورٌة

الناس أوساط بٌن تداولت حٌث كبٌراا  رواجاا  الجرموزي ٌذكر كما العملة لهذه فكان.." والتارٌخ . 

العمرانً الجانب  

 محروس فً الجامع مسجده: "ببناء قام اإلمام أن إلى ٌشٌر فهو اإلمام، بها قام التً العمرانً األعمال بذكر الجرموزي مإرخنا اهتم

 أنشؤ أنه كما. الجامع بجانب العلم لطلبة الخاصة األماكن من عدداا  وأقام..". وألؾ عشر خمسة عام الحرام محرم رابع فً شهارة

المدٌنة إلى القادمٌن والتجار للوفود كنزل األهنوم، شرقً الهجر مدٌنة ًف السمسرة . 

(1/205) 

________________________________________ 

االجتماعٌة األوضاع -3  

 االجتماعٌة والحٌاة مجتمعه أوضاع رصد قد فهو..  االجتماعً الجانب عن الحدٌث مإلفه دفتً بٌن الجرموزي مإرخنا ٌؽفل لم

 -الجرموزي ذكرها كما- نقسمها أن وٌمكن -وقتبذ- القابمة االجتماعٌة والشرابح للفبات واضحة صورة رسم قد مثبلا  فهو- السابدة

اجتماعٌة( شرابح) طبقات إلى العام العلمً والتعامل والصبلت القرابة درجات حسب : 

األعبلم وشٌعتهم البٌت أهل من: "األشراؾ طبقة وهً: األولى ". 

حٌاته أٌام فً عٌوناا  وكانوا خبلفته فً نبلوا الذٌن: "فهم: الثانٌة ". 

دعوته رجال كبار من عاصروه الذٌن: "وهم: الثالثة ". 

الشٌعة أكابر من العٌون: "وهم: الرابعة ". 

أحكامه التزام فً ونبلهم فضلهم وظهر أٌامه فً تفقهوا الذٌن: "وهم: الخامسة ". 

الناس عامة وهم: السادسة . 

 المإٌدي علً بن هللا عبد أن ٌذكر المثال سبٌل على فهو -حٌنبذ- حدثت التً والعصٌان التمرد حركات رصد -الجرموزي- أنه كما

 لما حد وضع إلى ٌسارع اإلمام جعل الذي األمر وهو حوله، صعدة قبابل من عدد بتؤلٌب وقام القاسم، لئلمام ومعارضته دعوته أعلن

تؤثٌره تحت انضوت التً القبابل جماح وكبح المإٌدي إلٌه دعا . 



 باإلمامة لنفسه الؽربانً ناصر دعا حٌث الحٌمة إقلٌم فً المرة هذه كانت والعصٌان التمرد حركات من أخرى حركة رصد أنه كما

 الحٌمة قبابل إلى رسابل إرسال إلى اإلمام عمد ان وكان اإلقلٌم، قبابل من عدداا  حوله وجمع القاسم اإلمام دعوة بذلك معارضاا 

 لتمرد حد لوضع اإلقلٌم إلى عسكرٌة قوات بإرسال قام بل بذلك ٌكتؾ ولم للؽربانً، مناصرة أو دعم أي تقدٌم من فٌها ٌحذرهم

هناك واألمن االستقرار وإلعادة الؽربانً . 

(1/206) 

________________________________________ 

 هما قبٌلتان الجبلً الشمال مناطق فً -الجرموزي حسب- برزت حٌث لمجتمعه القبلٌة التركٌبة ٌورد مإرخنا نجد آخر موضع وفً

منهما والمتفرعة المتحدة والبطون الفخوذ من بالعدٌد أهمٌتهما وظهرت وحاشد، بكٌل . 

 قبابل الببلد وسط أقالٌم فً برزت فٌما شرجب قبابل مثل الحجرٌة قبابل من مجموعة برزت فقد( تعز إقلٌم) الببلد جنوب فً أما

والرصاص وٌافع وعتمة ووصاب رٌمة . 

 ٌمارسه كان تقلٌداا  موضع فً ٌصؾ فهو وصؽٌرها، أمورها كبٌر وسكناته، حركاته كل فً مجتمعه رصد على مإرخنا دأب ولقد

 ما أؼلظ من قطعة بركاته عادت سٌدنا لباس كان: "فٌقول..  الحماطً ٌوسؾ لباس طرٌقة لنا ٌذكر حٌث القاسم إمامة رجال كبار

ٌزٌد ال منها قطعة وعمامته وأهله أمه ؼزل من ٌكون  ..". 

 الطابفة من القاسم اإلمام موقؾ( المثال سبٌل على) ٌذكر فهو الدٌنٌة، المذاهب بعض نشاطات ٌرصد آخر جانب فً ونلمسه

 مإلفه فً دون قد -مإرخنا- فهو. المجتمع أوساط فً دابرتها محٌط ٌتسع أن مخافة الطابفة، لهذه للتصدي الناس ودعوته اإلسماعٌلٌة

: ٌقول حٌث هإالء اتباع من الناس فٌها ٌحذر رسالة( المثال سبٌل على) منها. اإلسماعٌلً بالمذهب خاصة اإلمام رسابل من العدٌد

: وأموالهم دمابهم استباحة إلى ودعا بل الطابفة، هذه نشاطات حضر إلى اإلمام دعا وقد..". الباطنٌة الفرقة من نحذركم إنا"..

وأموالهم دمابهم استباحة المسلمٌن على الواجب" ..". 

(1/207) 

________________________________________ 

العلمٌة األوضاع -4  

 ثورة خبلل بٌنهما الصراع احتدام فً والمتمثلة والعثمانٌٌن( اإلمامة) الٌمنً الجانبٌن بٌن -وقتبذ- القابمة السٌاسٌة الظروؾ رؼم

 أولى حٌث -الجرموزي ٌذكر كما- العلمً الجانب دفتٌها بٌن تناولت قد المخطوطة ان نجد أننا إال األربع، مراحلها فً القاسم اإلمام

 الدٌن، علوم فً برع فقد زمانه، علماء أحد كان نفسه اإلمام أن هو ذلك ومرجعٌة اهتماماته من األكبر النصٌب والعلماء العلم اإلمام

كثٌر وؼٌرها.. الفقه فً( االعتصام)و األصول، فً( األساس) منها مإلفاته كثرة ذلك على تدلنا جهابذته من واحداا  وكان . 

..  العلم طلب على فٌها ٌحثه( باهلل المإٌد اإلمام) محمد ولده إلى لئلمام رسالة مإرخنا رصد خبلل من ٌتضح االهتمام ذلك ولعل

 واالشتؽال الدنٌا حب ترك العلم تحصٌل على به تستعٌن ومما... الفرابض من أكبر فإنه وطلبه العلم بمبلزمة علٌك: "...ٌقول حٌث

 كان عندما- أحمد ولده ٌحث أخرى رسالة فً وهو.." إلٌه لحاجتنا الطاعات أعظم من أنه إال بالعلم آمرك لم أنً بنً ٌا واعلم...  بها

 ٌكن وال..  أوقاتاا  لذلك له وٌجعل.. االستمرار سبٌل على العلم طلب ٌترك ال: "..فٌقول العلم طلب على -صعدة إقلٌم على أمٌراا 

العرب ومحاسن العلم أهل إال جلساإه ..". 

 وكانت. الجامع بجانب العلم لطبلب الخاصة األماكن من عدد وإقامة شهارة جامع ببناء اإلمام قٌام سٌرته فً مإرخنا رصد وقد

العلم تلقً مراكز هً -وقتبذ- المساجد . 
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________________________________________ 



 قد فهو األدب، شملت كثٌرة أخرى جوانب إلى تعداه بل وحسب، الدٌنً بالجانب اإلمام اهتمامات على الجرموزي ذكر ٌقتصر ولم

 عبد أعلن عندما- قصابده إحدى فً قاله مما بعضاا  مإرخنا أورد ولقد الشعر، ٌقرض كان كما النحو، فً الحاجبٌة على الشرح ألؾ

قال حٌث -صعدة فً إمامته المإٌدي هللا : 

عالم رب نور لٌطفً ٌدعو....  عالم تبحر ٌدعً لمن عجباا   

الؽانم ؼنم حاز قد وكؤنه....  فبشر العلوج بشرى تؤته إن  

قابم باإلمامة عدل حرب فً....  أعوانه من الترك إن وٌقول  

 وهً مخطوطته فً الجرموزي المإرخ رصدها التً المناسبات من العدٌد فً الشعر تصدر ٌفسر بالشعر( اإلمام) اهتمامه ولعل

األخرى األدبٌة األجناس من ؼٌره بٌن الصدارة موقع احتل حٌث الشعر وبالذات األدب ازدهار على دلٌل . 

 بن القاسم اإلمام عاصروا الذٌن العلماء من قلٌل ؼٌر عدد ذكر مخطوطته دفتً بٌن ضمن قد الجرموزي المإرخ أن اإلشارة وتجدر

 .محمد
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________________________________________ 

الطبٌعٌة الظواهر -5  

 الظواهر رصد إلى تعداها بل والعلمٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة الموضوعات تناول فً مخطوطته فً مإرخنا ٌقؾ لم

 الذنب ذو النجم طلع: "فٌقول( م:989/ ه:944) سنة فً النجوم أحد سٌر تتبع قد فهو. المثال سبٌل على النجوم كسٌر الطبٌعٌة

 أو السماء ثلث نحو إلى انتهى حتى ٌطلع زال ال ثم قبله، ٌطلع نور وله المرتفع كالسنان رأس له الفجر مع نجم طلع أنه وصفته

 من نحواا  نوره وطال فوقه من منه أصؽر نجم أٌام بعد طلع ثم ذكرناه، ما إلى انتهى حتى ٌوم كل نوره الفجر قبل ٌطلع وهو ٌزٌد،

العالم ٌشهدها آٌة النجوم هذه وبقٌت وأقل منزله ..". 

 معاصرته خبلل أخبارها من إلٌه نقل أو شاهده لما األحداث وقابع ذكر مخطوطته فً استوفى قد الجرموزي مإرخنا أن نجد هكذا

 إلى إلخراجها( المشٌرة النبذة) وتحقٌق لدراسة الضرورة اقتضتها التً األهمٌة ٌبٌن الذي األمر وهو محمد، بن القاسم اإلمام لفترة

 بداٌة فً ذكرنا كما- الزمنٌة الفترات أهم من واحدة بالتؤكٌد وهً لها، أرخت التً الزمنٌة الفترة اكتسبتها التً وألهمٌتها الوجود حٌز

الحدٌث الٌمنً التارٌخ فً -التمهٌدٌة الدراسة . 
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التحقٌق منهج  

 تصحٌحات إجراء فً المحقق قلم تدخل وربما. صاحبه أراده كما نصه ضبط هو مخطوط أي تحقٌق من الؽرض أن فٌه شك ال مما

الهوامش فً لٌضعها علٌه . 

 العلمً المنهج وقواعد أصول -الدراسة موضوع-( السٌرة عٌون من جمل إلى المشٌرة النبذة) مخطوطة تحقٌقً عند اتبعت، ولقد

 معرض فً بٌنتها ألسباب أفضلها اخترت أن كان نسخ ثبلث المخطوطة تحقٌق عند اعتمدت حٌث النصوص، تحقٌق فً المتبع

المخطوط نسخ عن حدٌثً . 

 المهملة الكلمات بعض وجود فً ذلك وتمثل التحقٌق، عملٌة خبلل صادفتنً التً الصعوبات بعض أورد أن بمكان األهمٌة ومن

 بعد الصحٌحة معانٌها إلى وتقرٌبها رموزها فك طرٌق عن بنقلها العلمٌة واألمانة للدقة وتوخٌاا  عمدت أن حٌالها درجت والتً التنقٌط

 فً ذلك إلى اإلشارة مع برسمها، هً كما رموزها فك أستطع لم التً الكلمات تركت فٌما. األخرى النسخ فً علٌها المقارنة إجراء

األصل فً كذا: )بعبارة الهامش ). 



 ثم ومن محصورتٌن، بٌن وجعلها السنوات لتلك المصادفة المٌبلدٌة السنوات باستخراج قمت فقد الهجرٌة السنوات ٌخص فٌما أما

المتن فً الهجرٌة السنوات بجانب وضعها . 
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 المثال سبٌل على ذلك، إلى الضرورة اقتضت أو بالمعنى مخبلا  كان ما إال منها أصحح فلم واللؽوٌة، النحوٌة لؤلخطاء بالنسبة أما

 على مإرخنا عمد آخر مكان وفً ،(فقابها) فقاها: مثل الصحٌح مكانها فً ٌضعها لم حٌث( الهمزة) إهمال على الجرموزي دأب

 كون المتن فً جاء كما تركته بل تؽٌٌره إلى أذهب لم ما وهو(. قبابل) قباٌل كلمة فً كما ٌاءا  عنها بدالا  كتب حٌث الهمزة تخفٌؾ

ٌتكرر لن ذلك أن إلى اإلشارة مع مرتٌن أو مرة الهوامش فً ذلك أوضحت وقد العصر، لؽة إلى تعود الكلمات هذه . 

 محصورتٌن بٌن علٌها اعتمدت التً النسخة إلى األخرى النسخ من أضٌفها التً التوارٌخ أو المواضع أو الكلمات بعض وضعت فٌما

الهوامش فً ذلك إلى اإلشارة مع معقوفتٌن . 

 ورقات جوانب على وضعت وقد( صح) أو( 9) إشارة ووضع المخطوط ناسخ لدى سقطت التً العبارات أو للكلمات بالنسبة أما

 ٌتوافق بما- اإلمبلبٌة األخطاء بتصحٌح قمت ذلك إلى الهوامش فً ذلك إلى اإلشارة مع الصحٌح مكانها بوضعها قمت فقد المخطوط

( زكوات صلوات،) مثل القرآنً بالرسم الكلمات بعض رسم على الناسخ عمد المثال سبٌل على -عصرنا فً المتداولة الكتابة وأسس

صبلة زكاة،) فصارت صحٌحة بكتابتها قمت حٌث ). 

 الصواب عٌن هو المإرخ كتبه ما أن القارئ، ٌظن ال حتى الجرموزي، مإرخنا عند واللحن األخطاء إلى بالتنبٌه كذلك قمت ولقد

الهوامش فً ذلك إلى اإلشارة مع األصل فً الضرورة تطلبته ما تصحٌح إلى الحاالت هذه مثل فً عمدت حٌث . 
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 لحن وهو" العبارة بهذه الهوامش فً اإلشارة مع المعنى، بذلك لٌكتمل لدٌنا من معقوفتٌن حاصرتٌن بٌن العبارات تلك وضع تم وقد

 ."وقومناه

 بٌن ووضعتها جانبٌة عناوٌن بوضع قمت فقد طوٌلة لفصول عناوٌن وضع بل هذه مخطوطته فً عناوٌن أي المإرخ ٌضع لم ولما

ا  للقارئ تسهٌبلا  معقوفتٌن حاصرتٌن  بالعبارة والتنوٌه الهوامش فً ذلك مثل إلى اإلشارة مع التحقٌق، فً المإلفٌن عادة على وجرٌا

ذلك مثل إلى نشر ولن مرتٌن أو مرة( لدٌنا من العنوان: )التالٌة . 

 ولم رسابل، أو شعر أبٌات تثبٌت منها الؽرض كان المخطوط ورقات بعض فً بٌاض ترك من الناسخ علٌه درج لما بالنسبة أما

 من انتهى ما فإذا الشعر من أبٌات فٌها قٌل مناسبة ٌورد كان المثال سبٌل على فهو( بٌاض) فتركها النسخ عملٌة خبلل علٌها ٌتحصل

 أثناء السطور على نقط بوضع إلٌه أشرت الذي األمر وهو بالقصٌدة، ٌؤتً وال" األشعار من فٌها قٌل وما: "العبارة هذه ٌورد حدٌثه

 اإلشارة مع بٌاض األصل فً الحاصرتٌن بٌن ما أن الهامش فً لنذكر].......[  معقوفتٌن حاصرتٌن بٌن( النقط) إٌاها واضعاا  النسخ

المخطوط ورقة فً البٌاض ذلك مقدار إلى . 

 األماكن بعض تاركاا  واألحادٌث، اآلٌات تخرٌج وكذلك والمصطلحات والمواضع األعبلم أسماء لكل تعرٌؾ رسالتً ضمنت أنً كما

 معجم) أو( للهمدانً العرب جزٌرة صفة)أو ،(للحجري والبلدان القبابل معجم) كانت سواء المصادر، فً لها تعرٌؾ أي أجد لم التً

 فكان حالٌاا، بالسكان مؤهولة ؼٌر أو صؽٌرة أماكن أنها أو اندثرت قد األماكن تلك ولعل ،(المقحفً إلبراهٌم الٌمنٌة، والقبابل البلدان

المراجع هذه أؼفلتها أن . 
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 قوسٌن بٌن السورة أو اآلٌة رقم واضعاا ) ((  سورة من) (  األٌة) بعبارة إلٌها الحواشً فً أشرت فقد القرآنٌة، لآلٌات بالنسبة أما

أهمٌة وأكثرها المراجع أوثق إلى اإلشارة على اقتصرت فقد الشرٌفة النبوٌة باألحادٌث ٌتعلق وفٌما صؽٌرٌن، . 



التحقٌق هذا ٌلً . 
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________________________________________ 

الكتاب نص  

الرحٌم الرحمن هللا بسم  

اإلعانة أسؤلك رب  

وبعد بعده، من وصحبه وآله وعبده، رسوله محمد سٌدنا على والسبلم والصبلة حمده، حق هلل الحمد : 

 واضح إلى وهداه التوفٌق بؤحسن هللا وفقه- الجرموزي محمد بن المطهر بن الحسن: الؽنً هللا إلى الفقٌر األحرؾ راقم طالع فلما

 السٌر، أخٌار األخٌار وسٌرة الؽرر، أخبار من األخبار لؽرر الجامعة الرابقة، اللطٌفة والنبذة الفابقة، السٌرة هذه على -الطرٌق

 من وعمروا آثاراا، للحق وأظهروا مناراا، للدٌن شادوا الذٌن الحنفاء، الكرام وآله المصطفى، جدهم سنن من وعفا اندرس لما المحٌٌن

ا  للدٌن وأسسوا وانهار، درس ما اإلسبلم معالم  لتفؤزا المظالم، مدلهمات فً فضلهم شموس وطلعت األنهار، تحتها من تجري بٌوتا

 وكبرت، البؽً أهل هامات فً سٌوفهم وصلت المبلبس، أفخر ولبس الردى موجبات عن فسلم اهتدى من بها واهتدى الحنادس، تلك

وكبرت الحق أهل من صؽٌر كل وعظمت منهم كبٌر كل فصؽرت . 

تلهبا إال تزداد فما تنال....  الذي كالحطب الحرب لنار وصاروا  

والصبا الصوارم بٌض بؤعناقهم....  فحكموا ؼاب أسد علٌهم وصالت  
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 علٌهم وأمطرت مابدة، به األرض ظلت لما الحشر سورة منهم كل وتبل ساجدة، بهم برحت وما خاضعٌن، لها أعناقهم فخرت

 ما التً أفعالهم وجرمت خلٌبلا، فبلناا  أتخذ لم لٌتنً وٌلتا ٌا سبٌبلا، الرسول مع اتخذت لٌتنً ٌا: منهم كل فقال وبٌبلا، عذاباا  السٌوؾ

 العوامل أٌدي إلٌهم ومدت للماضً، المضارع والعزم بالماضً، منهم موصول   كل وقطع الماضً، فً منصوبة التمٌٌز على انفكت

 جمع منهم كل وجمع مندوبة، ناد كل فً فطلت بالمسنونة المفروضة أجسامهم بترخٌم الطٌر وبادت مخضوبة، دمابهم بقانً قاضب،

 البلد سدة من كل قال البلد، فً الطارق ذلك بهم نزل ولما والندامة، بالحسرة فباءوا التصؽٌر ثٌاب وألبسوا السبلمة، وجزم التكسٌر

 حٌنبذ   الحق أهل قرأ المإمنون، ظفر حٌن والنصر بالفتح كل وعلم السكون، فلزم الكسر على منهم كل وبنى القٌامة، والرحمن هذه

وُم، ُؼلَِبتِ  الم،} ؼلبهم بعد هللا شاء إن ولن{ األَْرِض  أَْدَنى فًِ الرُّ . 
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السبلم علٌه الحق إلى الهادي اإلمام موالنا ترجمة  

 الحسن بن الحسن بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن القاسم بن الحسٌن بن ٌحٌى: األعبلم األبمة أبو الٌمن، إمام الحجة اإلمام هو

: العدٌدة المإلفات وله ومابتٌن، ثمانٌن سنة قٌامه وكان ومابتٌن، وأربعٌن خمس سنة بالمدٌنة ولد السبلم، علٌه طالب أبً بن علً بن

 فٌه وردت وقد السبلم، علٌه حمزة بن هللا عبد باهلل المنصور لئلمام( الشافً)فً تفصٌبلا  مذكورة وهً والفقه، والتوحٌد، التفسٌر، من

 صلى النبً عن روي ما: منها السبلم علٌه طالب أبً بن علً اإلمام جده عن واآلثار وسلم، وآله علٌه هللا صلى النبً عن األخبار

 بالمعروؾ، ٌؤمر الهادي ٌحٌى اسمه أوالدي من رجل الٌمن إلى بٌده وأشار النهج هذا من ٌخرج: ))قال أنه وسلم وآله علٌه هللا

الباطل به وٌمٌت الحق، به هللا ٌحًٌ المنكر، عن وٌنهى )) . 

 اسمه الجهة هذه فً ولدي من رجل سٌخرج: ))وقال الٌمن إلى بٌده أشار أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عن روي ما ومنها

الدٌن به هللا ٌحًٌ ٌحٌى، )). 



 تفقدونً، أن قبل سلونً الناس أٌها ٌا: )قال السبلم علٌه طالب أبً بن علً إلى الحدٌث رفع رافع بشرى عن سٌرته مصنؾ وروى

 أعرؾ وأنا إال فتنة تمر ما الناس أٌها ختم، وبنا فتح، بنا تعالى هللا إن الناس أٌها كباراا، وأعلمهم صؽاراا، الناس أحلم أنا الناس أٌها

إلخ...(جوراا  ملبت كما عدالا  األرض ٌمؤل نبً، اسم اسمه عترتً من رجل فٌخرج -ومابتٌن الثمان بٌن فتنة ذكر ثم- وناعقها سابقها . 
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 الكبلم بسط وقد وظهر، كبٌرهم مصر أهل قتل الذا ما أنه السبلم علٌه طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن محمد عن وروي

 وفاته وكان المإرخٌن، من وؼٌرهما حمزة بن هللا عبد واإلمام هللا، عبٌد بن محمد السبلم علٌه الهادي سٌرة مإلؾ وجهاده سٌرته فً

 المسجد عدي فً....الزوال قبل اإلثنٌن ٌوم ودفن ومابتٌن، وتسعٌن ثمانٌة سنة الحجة ذي من بقٌت لعشر األحد ٌوم السبلم علٌه

الثنٌن ٌوماا .......................مزور مشهور وقبره بصعدة، ................ 

(1/218) 

________________________________________ 

محمد بن القاسم باهلل المنصور  

الرحٌم الرحمن هللا بسم  

[  من ركبه بما معرفته موألهمه إلٌهم، حاجة ؼٌر من لقدرته إظهاراا  لهم خلقه وجعل علٌهم، لٌتفضل الخلق خلق الذي هلل الحمد[ 6/ق

ا  للنبوة اإلمامة وجعل علٌهم، الدلٌل هو الذي بالمعجز الكرام رسله إلٌهم وأرسل فٌهم، الفارقة العقول  لدٌهم، استحفظه ما لببلغ خلفا

 أبٌهم، عن المؤثورة الخبلل من فٌه جعل بما صاحبها على الداللة وأبان نبٌهم، بٌت أهل فً الفضابل من جمع بما محلها وأراهم

وعلٌهم علٌه وسبلمه هللا صلوات . 

 عصره أهل على سبحانه هلل والحجة األعظم، اإلمام ربنا، إلى ووسٌلتنا وإمامنا، موالنا أخبار من كثٌراا  سمعت كنت فإنً: بعد أما

 هذا فً أعلق أن فرأٌت أكثره، النسٌان فؤخذ علٌه وسبلمه هللا صلوات هللا رسول بن محمد بن القاسم باهلل المنصور: آدم ولد من

ا  الٌسٌرة األوراق هذه فً وأجعله بقً، مما أمكن ما المختصر  لها والتفصٌل أبعدها، فما بها اإلحاطة وأما الجمل، من أمكن لما توقٌعا

 علٌه فإنه الٌمن أقطار فً والسراٌا، والبعوث والقضاٌا، الوقاٌع ولتفرق عنها، وتؤخرنا المدة لطول وعدها؛ النجوم نٌل من أبعد

 ملك أن والٌعلم عنه، الخارجة األقالٌم من كثٌر وكذا عدن، إلى مكة من فٌه لهم مخالؾ وال للعجم، مجتمع كله والٌمن قام السبلم

 ومن المذكور، التؤرٌخ إلى بالرشٌد الملقب أٌام من لهم كاجتماعه جاٌر، أو عادل على السبلم علٌه قٌامه أوان قبل اجتمع قد الٌمن

 هللا رسول بن حمزة بن هللا عبد باهلل المنصور اإلمام قال كما السبلم علٌه[ 7ق]سٌرته فكانت ذلك صحة وجد واألخبار السٌر تؤمل

وسلم وآله علٌه هللا صلى : 
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السٌر خٌر لعمرك كانت....  بالٌقٌن سٌرتً سٌرت فإن  

 على وشفقته وسخاه، وتدبٌره، وورعه، وشجاعته، وعلمه، وخصاٌصه، وحلٌته، ونشؤته، ومولده، الشرٌؾ، نسبه ولنذكر: فصل

 العلماء عٌون وتعداد اإلجادة، أهل به امتدحه مما وٌسٌراا  أشعاره، من ونبذاا  وكراماته، ورساٌله مواعظه، من ونبذاا  وصبره األمة،

الطاهرة روحه على ورضوانه هللا سبلم قبره وموضع ووفاته ونهضاته، وحروبه، ودعوته عصره، أهل من . 
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 [نسبه]



 بن الحسٌن األمٌر بن أحمد بن الرشٌد بن علً بن محمد بن علً بن محمد بن القاسم باهلل المنصور اإلمام فهو: الشرٌؾ نسبه أما

 بن ٌوسؾ هللا إلى الداعً اإلمام بن القاسم هللا إلى الداعً اإلمام بن األشل الملقب األصؽر ٌوسؾ اإلمام بن محمد بن ٌحٌى بن علً

 ترجمان اإلمام بن الحافظ الحسٌن بن ٌحٌى الحق إلى الهادي اإلمام بن أحمد هللا لدٌن الناصر اإلمام بن ٌحٌى باهلل المنصور اإلمام

 أمٌر علً بن السبط الحسن بن الرضً الحسن بن الشبه إبراهٌم بن الدٌباج إسماعٌل بن طباطبا الؽمر إبراهٌم بن القاسم الدٌن

الظما على الماء شرب من وأعذب الضٌا، من أضوأ نسب العالمٌن، نساء سٌدة وفاطمة الوصٌٌن، وسٌد المإمنٌن، . 
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________________________________________ 

 [مولده]

 وأحسبه منه خلت لٌلة عشرة الثنً صفر فً كان أنه مولدي تارٌخ والدي بخط وجدت: الطاهرة ٌده خط من نقل فمما: مولده وأما

ربك وهب وجواد برتقً]..........[  عدد هو التارٌخ عدد وتسعمابة، وستٌن سبع سنة من اإلثنٌن لٌلة أنها ذكر . 

المتعال الكبٌر هلل والحمد قال، كما فكان الفال، باب من وهذا . 

 السبلم علٌه والدته عن به، ٌثق من أخبره أنه هللا رحمه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد المجاهد العدل الفاضل الفقٌه حً أخبرنً

ا  بٌتاا  فدخلت الطلق أخذها أنه  من أفهم ولم هللا، رسول محمداا  هللا إال إله ال قول سمعت األرض على وقع لما وأنه فٌه، تتوارى مظلما

 هللا أبقاه الدٌن سعد بن أحمد اإلسبلم شمس القاضً وأما وتفضٌله، تشرٌفه على داللة فٌه كان وأٌهما ؼٌره، أو القاٌل هو هل رواٌته

المعروفة بؤلفاظه كامبلا  أذاناا [ 8/ق]سمعت أنها كذلك وسمع: فقال . 
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 [نشؤته]

 بالطهارة معروفاا  نشؤ وأنه الخٌر فٌه واعتقدوا النذور، له ونذروا به تبركوا أنهم أخواله بعض من فسمعت: مالسبل علٌه نشؤته وأما

 أنه هللا رحمه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد العدل الفقٌه حً من وسمعت حسنة، أخباراا  ذلك من وذكروا والبطش، القلب وقوة

 ٌروع مما شًء ٌروعه ال وأنه حدة، السبلم علٌه عنه تعالى هللا رحمها علً بنت الؽٌث أم الطاهرة الشرٌفة عمته بلػ أنه أخبرهم

 أحمد العالم السٌد حً مزوجة وكانت مسور، ؼربً الرؼٌل إلى عندها، إلى له وبعثت علٌه فخافت تسهٌبلا، قراءته فً وأن الصبٌان،

 وجوابات بالخطبة وأمره الدعوة، بعد السبلم علٌه اإلمام إلى ووفد الكثٌر، العلم مع والٌسار الجاه أهل من الخطٌب،وكان الحسن بن

 من سمعته كما ذلك على جواب ولئلمام كوكبان، ودولة الدٌن، شرؾ اإلمام بن مطهر أوالد مع خطٌباا  كان لما واعترض الفتوى،

 علٌه اإلمام وطلبها والكمال، الفضل أهل من الشرٌفة هذه وكانت بقاه، هللا أطال الدٌن سعد بن أحمد الدٌن صفً العبلمة القاضً

 العام بعد وتوفٌت األٌام، تلك فً سمعناه كما هٌبة وأبنابه أهله على ولها أثقال لها وكان كوكبان، من فٌها توفى التً السنة فً السبلم

السبلم علٌه فٌه توفً الذي . 

 كما السبلم علٌه اإلمام من أصؽر وهو وقرأ إلٌها، ضمته علً، بن عامر الشهٌد السٌد حً أخوها وكذا عندها، قراءته فؤتم نعم

أعلم وهللا. بعام سمعته . 
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 عمته مع صؽٌر وهو الصمٌل بٌت بسوق المعروؾ عذاقة بٌت سوق دخل أنه ؼٌره من سمعت وكذا المذكور الفقٌه أخبرنً ومما

 ٌتبعه كان وأنه ؼٌره، رآه أحداا  ٌر لم وأنه فٌه، المؤثورة الصفات كامل العٌن مسٌح هللا لعنه الدجال صفة فٌه من فرأى تقدم كما

وؼٌرها صعدة فً قرأ ثم بعدها، المذكور السوق ٌعد ولم منه استوحش وأنه إلٌه وٌنظر . 
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 [حلٌته]

 أسمر أقرب، السمن إلى حساا  األرض من تحته لما فكان مشى إذا البطش قوي القامة معتدل ربعة فكان: السبلم علٌه حلٌته وأما

 اللحٌة طوٌل كثٌراا، تزٌنه قعرة ٌعلوها الشمم مع دق أسفلها فً األنؾ أشم الفم، واسع والشفتٌن، العٌنٌن عظٌم الجبهة، واسع اللون،

البطن دجداح أشعرهما الذراعٌن، عبل القعود، عند صدره وتمؤل القٌام عند سرته ٌصبلن ؼصنان فٌها عظٌمها، . 
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[ وعلمه خصابصه ] 

[  علٌه ٌرى ؼٌره أو هو هللا ذكر إذا وسلم وآله علٌه هللا صلى جده بصفات زمانه أهل أشبه فكان: السبلم علٌه خصاٌصه وأما[ 9/ق

 سبحانه هللا عوده مما عرفها وألمارات هللا بوعد ثقة بالمؽٌبات وأخباره وكراماته صفاته من كثٌر وسٌؤتً رعدة، وتؤخذه الخوؾ، أثر

سٌرته جمل ذكر فً سٌؤتً كما حصولها، . 
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 [علمه]

 ومن وحامٌها، الؽراء الشرٌعة ومعلن وهادٌها، األمة أعلم هو فإنما البرهان، لطلب إمعان وال بٌان، إلى ٌفتقر ال فمما: علمه وأما

الضرورٌات تعلم كما ذلك صحة علم ورساٌله، وجواباته، ومصنفاته، ورواٌاته، طرقه فً نظر . 
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 [شجاعته]

 له فكم والصدٌق، والعدو والسحٌق، القرٌب عرفه فمما والطعان، الضراب وسورة الطؽٌان، طوفان عند جؤشه ورباطة شجاعته وأما

 وأما سٌرته، جمل فً ذلك من أمهات ذكر من طرفاا  وترى رداه، جورهم من اإلسبلم على ونشر أعداه، وبدد عداه، أشجى ٌوم من

أبعده فما اإلحاطة أو األكثر . 
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 [ورعه]

ؼٌره ٌعلم فٌما علٌه ٌقدر وال المثل به ٌضرب فمما: ورعه وأما . 

التفصٌل من أمكن بما سٌرته بعض فً تراه بما فاكتفٌنا لظهوره باب؛ له ٌفرد أن ٌحتاج ال فمما: النافع تدبٌره وأما . 
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 [سخاإه]

 ما سٌرته فً وسٌؤتً والجبل، السهل أهل وال بل والحل، العقد أهل من أحد فٌه ٌختلؾ وال أٌضاا  المثل به ٌضرب فمما: سخاإه وأما

معرفته أراد من ٌؽنً فظهوره وإال ذلك، بعض إلى ٌشٌر . 



 حتى مخالطتهم فً فاسترسل العلماء عٌون من وكان العجم، مع صنعاء فً المقٌم الحوثً هللا عبد بن محمد العبلمة السٌد أن روي

 أنه الهادٌن، األبمة حقوق فً المقصرٌن عن العفو ولً وهللا ذكرها، أحب ال طوٌلة أخبار ذلك فً معهم وله ومعواناا، لساناا  لهم كان

 سبلم باهلل المإٌد المإمنٌن أمٌر موالنا أخبرنً كما شهارة إلى إلٌه وصل وقد السبلم علٌه اإلمام عن صنعاء فً العجم كبراء سؤله لما

 أن محمد السٌد من ٌعنً منه طلبوا وأنهم باشا، جعفر مع عقده الذي الكبٌر الصلح فً اإلمام إلى وصل أنه الطاهرة روحه على هللا

 لٌقرب حوث فً ٌكون بؤن إال ٌتمكن ال: فقال الروم، فً ملكهم إلى بها وٌرسلون وحروبهم، الٌمن فً وسٌرتهم أخبارهم لهم ٌكتب

 وجعلوا رأٌتها، وقد الصلح، أٌام فً حوث فً مثلها قل داراا  بذلك له ففعلوا القضاٌا، ٌعرفه من به وٌختلط والشام، الٌمن أخبار من

 جوابه من فكان ٌتهمونه، ال مما وكذا األخبار، ٌتحقق أنه على ذلك مع السبلم علٌه اإلمام فخالط للماء،[ :/ق]السقاٌا أعبلها فً

صفته من أعجز السبلم علٌه اإلمام ٌعنً الرجل هذا أن علٌهم . 
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 وهذا قال، كمال أو علٌه عاد ولو وجد ما له ٌستدٌن ثم كله، عنده ما الرجل ٌعطً فلقد فعل، ما ٌعرؾ وال ٌعقل ال فكؤنه: سخاإه أما

 ما السٌرة جمل فً تعالى هللا شاء إن وسٌؤتً اثنان، فٌه ٌختلؾ وال بٌان، إلى ٌفتقر ال مما سخاه فإن وإال صفاته، بعض من ٌسٌر

ذلك من أمكن . 
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 [شفقته]

 قدر منذ أزاله إال منكر وال ردها، إال بدعة على ٌقؾ لم أنه تعالى هللا شاء إن فسٌؤتً هداٌتها على وحرصه األمة على شفقته وأما

 أرادوا وقد بالقبابل سمع إذا السبلم علٌه اإلمام كان أنه اإلمبلء مجلس فً السبلم علٌه باهلل المإٌد اإلمام موالنا أخبرنا مما وبلػ،

 مع فسمع سماه، حجور ببلد فً وادٌاا  بهم فمضى جماعة لمسٌره وسار احتملهم بعضها فً وأنه بؤٌام، ذلك قبل بؤوالده فر الولٌمة

 وتصاٌحوا منهم، فاسترابوا الوادي جانب أهل فسمعهم آذانهم بسد معه من جمٌع وأمر أذنه فسد الزمر، من شٌباا  الزراعة حرس

 مسدودة، آذانهم كانت لما بنفوسهم ٌعرفوهم لم وأصحابه السبلم علٌه اإلمام وأن ؼزوهم، ٌرٌدون لهم خصوماا  ٌكونوا أن خوفاا  علٌهم

كذلك معهم قضٌة وذكر . 

ذلك من أمكن ما وسٌؤتً معهم وهو كثٌراا  ذلك بمثل هللا رحمه الشرفً إبراهٌم بن أحمد بن هللا عبد الفاضل العبلمة السٌد وأخبرنا . 

 دون من إلٌها اإلشارة السبلم علٌه ودعوته سٌرته ذكر فً فترى األوابد، ٌوهً ما وتحمله الشداٌد، على السبلم علٌه صبره وأما

تفصٌلها عن فضبلا  جملها على استقصاء . 

 علٌكم سبلم إلٌه، وأناب الهدى، اتبع من إلى: طرته حذؾ بعد له كتاب من( السبلم علٌه قوله) فمنها: ومواعظه كتبه من النبذ وأما

بعد أما إلٌكم، هللا نحمد فإنا : 
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 حٌث وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول لسان على مخالفتهم علٌكم وحرم السبلم، علٌه البٌت أهل أبمة طاعة علٌكم أوجب هللا فإن

 وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول ذرٌة من وأنا(( القٌامة ٌوم منخرٌه على هللا كبه ٌجبها فلم البٌت أهل واعٌتنا سمع من: ))قال

 َنْفس  ( َتقُولَ ) أَنْ :}قبل من هللا ألمر باالمتثال فعلٌكم ،[;/ق]القٌامة ٌوم هللا عند علٌكم الحجة فؤنا اإلمامة شراٌط وفً هللا، إلى أدعوكم

اَحْسَرَتا ْطتُ  َما َعلَى ٌَ اِخِرٌَن، لَِمنَ  ُكْنتُ  َوإِنْ  هللا َجْنبِ  فًِ َفرَّ قٌَِن، ِمنَ  لَُكْنتُ  َهَداِنً هللا أَنَّ  لَوْ  َتقُولَ  أَوْ  السَّ  اْلَعَذابَ  َتَرى ِحٌنَ  َتقُولَ  أَوْ  اْلُمتَّ

ةا  ِلً أَنَّ  لَوْ  اِتً َجاَءْتكَ  َقدْ  َبَلى اْلُمْحِسِنٌَن، ِمنَ  َفؤَُكونَ  َكرَّ ٌَ ْبتَ  آ  لقهر معذورون أنكم تقولوا وال ،{اْلَكافِِرٌنَ  ِمنَ  َوُكْنتَ  َواْسَتْكَبْرتَ  ِبَها َفَكذَّ

ا َقالُوا ُكنُتمْ  فٌِمَ  َقالُوا أَنفُِسِهمْ  َظالِِمً اْلَمبلَِبَكةُ  َتَوفَّاُهمُ  الَِّذٌنَ  إِنَّ : }كتابه محكم فً ٌقول هللا ألن عدوكم  َقالُوا األَْرِض  فًِ ُمْسَتْضَعفٌِنَ  ُكنَّ

ا َوَساَءتْ  َجَهنَّمُ  َمؤَْواُهمْ  َفؤُْولَِبكَ  فٌَِها َفُتَهاِجُروا َواِسَعةا  هللا أَْرضُ  َتُكنْ  أَلَمْ   سبحانه هللا ألن وأهلونا أموالنا شؽلتنا تقولوا وال ،{َمِصٌرا

 َتْرَضْوَنَها َوَمَساِكنُ  َكَساَدَها َتْخَشْونَ  َوِتَجاَرة   اْقَتَرْفُتُموَها َوأَْمَوال   َوَعِشٌَرُتُكمْ  َوأَْزَواُجُكمْ  َوإِْخَواُنُكمْ  َوأَْبَناُإُكمْ  آَباُإُكمْ  َكانَ  إِنْ  قُلْ : }ٌقول

ُكمْ  أََحبَّ  ٌْ َوِجَهاد   َوَرُسولِهِ  هللا ِمنَ  إِلَ  
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ًَ  َحتَّى َفَتَربَُّصوا َسِبٌلِهِ  فًِ ؤِْت ُ  ِبؤَْمِرهِ  هللا ٌَ ْهِدي الَ  َوهللاَّ : ٌقول هللا ألن هاجرنا إذا والضٌاع الفاقة نخشى إنا تقولوا وال{ اْلَفاِسقٌِنَ  اْلَقْومَ  ٌَ

َطانُ } ٌْ ِعُدُكمُ  الشَّ ؤُْمُرُكمْ  اْلَفْقرَ  ٌَ ٌَ ُ  ِباْلَفْحَشاءِ  َو ِعُدُكمْ  َوهللاَّ  ومن كافر، فهو هللا وكذب عدته فً الشٌطان صدق فمن ،{َوَفْضبلا  ِمْنهُ  َمْؽفَِرةا  ٌَ

ا األَْرِض  فًِ ٌَِجدْ  هللا َسِبٌلِ  فًِ ٌَُهاِجرْ  َوَمنْ : }تعالى وقال مإمن، فهو هللا وصدق عدته فً الشٌطان كذب ا ُمَراَؼما  وأقسم{ َوَسَعةا  َكِثٌرا

 األمر لٌكونن المنكر عن والنهً بالمعروؾ واألمر وسلم، وآله علٌه هللا صلى رسوله وسنة هللا كتاب اتباع فً تطٌعونً لم لبن باهلل

 خٌاركم فٌدعو شراركم علٌكم هللا لٌسلطن أو المنكر عن ولتنهن بالمعروؾ لتؤمرن: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول قال كما

 مع وهللا ملكهم، محاسن وسلبهم شملهم فرق قد هللا فإن الطاؼٌة الفرقة هذه على معقودة الدنٌا أن تحسبوا فبل(( دعاإهم ٌستجاب فبل

 الذكور، ٌنكحون مذهبهم، والفجور دأبهم، الكذب فإن وإبراقهم إرعادهم أو بكذبهم تؽتروا فبل محسنون، هم والذٌن اتقوا الذٌن

 الجو كان لو إذ لهم، نكاٌتنا فبسعادة األٌام هذه جللوكم ولو العهود، وٌنقضون الدماء، وٌسفكون الزور، وٌقولون الخمور، وٌشربون

 وٌزرع جعٌبلا  ٌجعلونه ٌخافونه، ال ضعٌفاا  كان من إال ٌتركون وال سبلحكم، وسلبوكم حرمكم، واستحلوا محاسنكم لقتلوا صافٌاا  لهم

 عاذر، السماء فً لكم الٌكون حتى خزٌة كل فً وٌدخلونكم الجزٌة، شبه منكم وٌؤخذون رزقه، بمحاسن وٌؤتٌهم علٌهم، وٌتكسب لهم،

فً وال  

(1/234) 

________________________________________ 

 النبً ألن مصٌرا؛ وساءت جهنم ذلك مع مؤواكم وٌكون علٌكم،[ 94/ق]ساخط وربكم ٌلعنونكم، ذلك مع والمبلبكة ناصر، األرض

 لهم أوكثر قلماا، لهم برى أو دواة لهم الق من أٌن الظلمة وأعوان الظلمة أٌن القٌامة ٌوم مناد   ٌنادي: ))ٌقول وسلم وآله علٌه هللا صلى

نار من تابوت فً وٌجعلون سواداا  )). 

 ٌحكون حدٌد من أظافٌر لهم وٌجعل الظلمة بؤعوان ٌإتى: ))ٌرفعه السبلم علٌه الباقر محمد عن السبلم علٌه الهادي اإلمام وروى

 ما الناس أٌها ٌا(( للظالمٌن أعواناا  كنتم ولكنكم بلى: فٌقول نعبدك؟ نكن ألم ربنا: فٌقولون فتحترق أفبدتهم تبدو حتى بهاصدورهم

 صلى عنه الحدٌث فً ألن ذرٌته من الهادٌن األبمة عن فٌسؤلكم الحوض علٌه تردون حٌن وسلم وآله علٌه هللا صلى لنبٌكم تقولون

 كثٌر خلق وتحتها المظلم اللٌل من سواداا  أشد مظلمة سوداء أحدها راٌات ثبلث القٌامة ٌوم علً سٌرد: ))قال أنه وسلم وآله علٌه هللا

 أنا فؤقول: قال ذكري، فٌنسون: قال أنتم؟ من فؤقول: وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول قال واعطشاه، واعطشاه،: ٌنادون وهم

: قال معهم، تجاهدوا ولم تنصروهم، لم وعترتً ربً كتاب فً خلفتمونً فما فؤقول: قال محمد، أمة من نحن فٌقولون قال محمد،

النار إلى عطاشاا  فٌصدرون عنهم وجهً فؤولً )). 
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 واعطشاه: ٌنادون وهم كثٌر خلق وتحتها األولى من سواداا  أشد أخرى راٌة علً ترد ثم: )) وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول قال

 أمة من نحن: فٌقولون محمد، أنا فؤقول: قال والتوحٌد، العدل أهل من نحن: وٌقولون ذكري فٌنسون أنتم؟ من فؤقول: قال واعطشاه،

 ومزقنا فقتلنا، عترتك وأما فضٌعنا، ربك كتاب أما: فٌقولون: قال بٌتً؟ أهل وعترتً هللا كتاب فً خلفتمونً فما فؤقول: قال محمد،

 قال النار، إلى عطاشاا  وٌصدرون عنهم وجهً فؤولً: قال وسلم، وآله علٌه هللا صلى الرسول عترة أحربوا أنهم ٌعنون ممزق كل

: قال قلٌل، خلق وتحتها والمشرق المؽرب بٌن ما ٌضٌا نور ولها أخرى راٌة علً ترد ثم: وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول

 ربً كتاب فً خلفتم فما فؤقول: قال وسلم، وآله علٌه هللا صلى محمد أمة من نحن: وٌقولون ذكري ٌنسون فبل: قال أنتم؟ من فؤقول

 فٌشربون صدقتم فؤقول: قال وأموالنا، بؤنفسنا وواسٌنا فنصرنا عترتك وأما فحفظنا، ربك كتاب أما: فٌقولون: قال بٌتً؟ أهل وعترتً

 َكانَ  أََفَمنْ [: }99/ق]ٌقول هللا ألن محمد آل فسقة من جماعة معهم أن نقول وال(( الجنة إلى رواء وٌصدرون بعدها ٌظمؤون ال شربة

ا الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  َنْجَعلُ  أَمْ : }تعالى وٌقول ،{ٌَْسَتُوونَ  الَ  َفاِسقاا َكانَ  َكَمنْ  ُمْإِمنا ِقٌنَ  َنْجَعلُ  أَمْ  األَْرِض  فًِ َكاْلُمْفِسِدٌنَ  الصَّ  اْلُمتَّ

ارِ   المإمنٌن، من معً ومن ًونجن بذنبه وخذه وأبسله علٌه فاشهد ٌجبها فلم الجابرة ؼٌر العادلة دعوتنا سمعنا من اللهم{ َكاْلفُجَّ

العظٌم العلً باهلل إال قوة وال حول وال وسلم، وآله محمد على هللا وصلى . 
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[ الجهاد على الناس ٌحث اإلمام رسابل ] 

الظالمٌن مدارات إلى ومالوا الجهاد، عن الناس تثاقل حٌن به ٌقتدي من بعض بها أراد وقد السبلم علٌه رسابله ومن : 

{ َها ٌُّ اأَ اَقْلُتمْ  هللاَِّ  َسِبٌلِ  ِفً انفُِروا لَُكمُ  ِقٌلَ  إَِذا لَُكمْ  َما آَمُنوا الَِّذٌنَ  ٌَ اةِ  أََرِضٌُتمْ  األَْرِض  إِلَى اثَّ ٌَ ا ِباْلَح ٌَ ْن اةِ  َمَتاعُ  َفَما اآلِخَرةِ  ِمنَ  الدُّ ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن  فًِ الدُّ

ْبُكمْ  َتنفُِروا إاِلَّ  َقلٌِل ، إاِلَّ  اآلِخَرةِ  ا ٌَُعذِّ ا َعَذابا ْسَتْبِدلْ  أَلٌِما ٌَ ا َو َرُكمْ  َقْوما ٌْ وهُ َوالَ  َؼ ا َتُضرُّ با ٌْ ُ  َش ء   ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ ًْ  من إلى هذا كتابنا{ َقِدٌر   َش

 َهلْ  قُلْ : }تعالى فٌهم قال الذٌن من الهالكٌن، من هللا عند بذلك وهو أذكرها خصال بإحدى عدونا علٌنا أعان ممن محبنا أنه ٌزعم

ُبُكمْ  ٌُُهمْ  َضلَّ  الَِّذٌنَ  أَْعَماالا، ِباألَْخَسِرٌنَ  ُنَنبِّ اةِ  فًِ َسْع ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ُهمْ  ٌَْحَسُبونَ  َوُهمْ  الدُّ ا ٌُْحِسُنونَ  أَنَّ  الظالمٌن، دانى أنه وذلك اآلٌة،...{ ُصْنعا

 وأموالهم، بٌوتهم على ٌدارون بؤنهم الناس ٌفتً وآخر علٌنا، بنفسه فؤعان المابل إلٌهم ورد بابل،الق إلٌهم وقرب وواصلهم، وقاربهم

 فًِ َوأَنفُِسُكمْ  ِبؤَْمَوالُِكمْ  َوَجاِهُدوا َوِثَقاالا  ِخَفافاا انفُِروا: }تعالى بقوله كافرٌن معنا، هلل القٌام بعدم علٌهم وٌشٌر نصرتنا عن الناس فٌخذل

ر   َذلُِكمْ  هللا َسِبٌلِ  ٌْ  هللا عند وهو لظالم، بمعٌن ولست أشٌر، وال أفتً ال الفتنة وهذه الناس اعتزل: ٌقول وآخر{ َتْعلَُمونَ  ُكنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخ

بسكونه خذلهم فقد المإمنٌن نصرة عن سكن من ألن الكاذبٌن؛ من  
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 َتْخُرُجوا لَنْ  َفقُلْ  لِْلُخُروجِ  َفاْسَتؤَْذُنوكَ  ِمْنُهمْ  َطاِبَفة   إِلَى هللا َرَجَعكَ  َفإِنْ : }لنبٌه تعالى قال حٌث المخلفٌن فً هللا أنزل ما ٌسمعوا لم فكؤنهم

ا َمِعً ا َمِعً ُتَقاِتلُوا َولَنْ  أََبدا ُكمْ  َعُدّوا لَ  ِباْلقُُعودِ  َرِضٌُتمْ  إِنَّ ة   أَوَّ ا َماتَ  ِمْنُهمْ  أََحد   َعَلى ُتَصلِّ  َوالَ  اْلَخالِفٌَِن، َمعَ  ُدواَفاْقعُ  َمرَّ  َعَلى َتقُمْ  َوالَ  أََبدا

ُهمْ  َقْبِرهِ   اآلٌة...{ َوأَنفُِسُكمْ  ِبؤَْمَوالُِكمْ  َوَجاِهُدوا َوِثَقاالا  ِخَفافاا انفُِروا: }تعالى قوله فً ورسوله هللا ٌصدقوا لم ٌعنً{ َوَرُسولِهِ  ِباهللَِّ  َكَفُروا إِنَّ

 وببلدي مالً تبلؾ[ 94ق]وأخاؾ وببلد، مال صاحب فإنً الجهاد من بشًء موالنا ٌا تطالبنً ال: ٌقول وآخر{ َفاِسقُونَ  َوُهمْ  َوَماُتوا}

ْولِ  أُْولُوا اْسَتؤَْذَنكَ  َرُسولِهِ  َمعَ  َوَجاِهُدوا ِباهللَِّ  آِمُنوا أَنْ  ُسوَرة   أُنِزلَتْ  َوإَِذا: }تعالى قوله فً دخل حتى  َمعَ  َنُكنْ  َذْرَنا َوَقالُوا ِمْنُهمْ  الطَّ

ُكوُنوا ِبؤَنْ  َرُضوا اْلَقاِعِدٌَن، ْفَقُهونَ  الَ  َفُهمْ  قُلُوِبِهمْ  َعلَى َوُطِبعَ  اْلَخَواِلؾِ  َمعَ  ٌَ بعد أما{ ٌَ : 

 ال إذ منا؛ لٌس فإنه محبته ومن منه، هللا إلى نبرأ فإنا منا، هللا إلى والدعاة الهداة ٌتبع وال محبنا، أنه ٌزعم وهو صفته هذه كان فمن

ْحِبْبُكمُ  َفاتَِّبُعوِنً هللا ُتِحبُّونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  قُلْ : }تعالى هللا قال االتباع مع إال المحبة تصلح ٌُ  ُ هللاَّ }. 

شعراا  قال أنه السبلم علٌه علً وعن : 

بدٌع القٌاس فً محال هذا....  حبه تظهر وأنت اإلله تعصً  

مطٌع ٌحب لمن المحب إن....  ألطعته صادقاا  حبك كان لو  
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 لعناا  والعنه وآخرته، دنٌاه وامحق المصاٌب، أبواب علٌه افتح اللهم ذكرنا، كما وصفته ٌحبنا أنه ٌزعم من جمٌع على ندعوك إنا اللهم

 وآله محمد سٌدنا على هللا وصلى قدٌر، شًء كل على إنك منه لنا خٌراا [ به] وبدلنا منا، له شراا  بنا وبدله نصرته نع واؼننا وبٌبلا،

 .وسلم

المعنى هذا فً السبلم علٌه رسابله ومن : 

بعد أما المسلمٌن، من بلؽه من إلى هذا كتابنا اصطفى، الذٌن عباده على وسبلم هلل الحمد الرحٌم، الرحمن هللا بسم : 

 هللا قال نكتمه وال الحق لكم نبٌن وأن نصحٌتكم، علٌنا أوجب قد تعالى هللا إن إلٌكم هو إال إله ال الذي هللا لنحمد وإنا علٌكم، فالسبلم

ْكُتُمونَ  الَِّذٌنَ  إِنَّ : }تعالى ٌَِّناتِ  ِمنَ  أَنَزْلَنا َما ٌَ اهُ َما َبْعدِ  ِمنْ  َواْلُهَدى اْلَب نَّ ٌَّ ْلَعُنُهمُ  أُْوَلِبكَ  اْلِكَتابِ  فًِ لِلنَّاسِ  َب ْلَعُنُهمُ  هللا ٌَ ٌَ البلَِّعُنونَ  َو }. 

نار من بلجام القٌامة ٌوم هللا ألجمه الدٌن أمر فً به هللا ٌنفع مما علماا  كتم من: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً قال )) . 



 أن هذه نصٌحتنا بلؽه من على ٌجب وكذلك(( . ثبلثاا  ذلك ٌكرر النصٌحة الدٌن وإن أال: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً وقال

فرٌقان وؼٌرهم والتجار الزراع من الناس أن هللا رحمكم فاعرفوا ذلك عرفتم إذا طاقته، حسب ٌنشرها : 
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 من والخروج الظالمٌن بمباٌنة إال لهم نجاة فبل دٌنهم صبلح ٌطلبون الذٌن فؤما دنٌاه، صبلح ٌطلب وفرٌق دٌنه، صبلح ٌطلب: فرٌق

ُكمُ [ 95/ق]َظلَُموا الَِّذٌنَ  إِلَى َتْرَكُنوا َوالَ : }ٌقول تعالى هللا ألن المسلمٌن؛ على به ٌتقوون لما الظالمٌن إمداد وعدم دٌارهم، ارُ  َفَتَمسَّ { النَّ

ْقَوى اْلِبرِّ  َعلَى َوَتَعاَوُنوا}: تعالى هللا وٌقول إلٌهم، المٌل هو: والركون َواْلُعْدَوانِ  اإلِْثمِ  َعلَى َتَعاَوُنوا َوالَ  َوالتَّ }. 

 أو دواة لهم الق من حتى الظلمة وأعوان الظلمة أٌن: القٌامة ٌوم مناد   ٌنادي: ))قال أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عن وروي

الخبر...(( نار من تابوت فً فٌجعلون قلماا  لهم برى . 
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 الظلمة بؤعوان ٌإتى: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً إلى ٌرفعه السبلم علٌه الباقر محمد عن السبلم علٌه الهاد اإلمام وروى

 نكن ألم ربنا فٌقولون فتحرق أفبدتهم تبدو حتى صدورهم بها فٌحكون حدٌد من أظافر لهم وٌجعل نار، من سرادق فً فٌجعلون

 آَباُإُكمْ  َكانَ  إِنْ  قُلْ : }ٌقول تعالى هللا ألن وأموالنا؛ بٌوتنا على تدارٌنا: تقولوا وال((.للظالمٌن أعواناا  كنتم ولكنكم بلى: فٌقول نعبدك؟

ُكمْ  أََحبَّ : }قوله إلى اآلٌة...{ َوأَْبَناُإُكمْ  ٌْ ًَ  َحتَّى َفَتَربَُّصوا َسِبٌلِهِ  فًِ َهاد  َوجِ  َوَرُسولِهِ  هللا ِمنَ  إَِل ؤِْت ُ  ِبؤَْمِرهِ  هللا ٌَ ْهِدي الَ  َوهللاَّ { اْلَفاِسِقٌنَ  اْلَقْومَ  ٌَ

ا َقالُوا ُكنُتمْ  فٌِمَ  َقالُوا أَنفُِسِهمْ  َظالِِمً اْلَمبلَِبَكةُ  َتَوفَّاُهمُ  الَِّذٌنَ  إِنَّ : }ٌقول تعالى هللا ألن مستضعفٌن؛ فصرنا قهرنا إنا: تقولوا وال  ُكنَّ

مُ  َمؤَْواُهمْ  َفؤُْولَِبكَ  فٌَِها َفُتَهاِجُروا َواِسَعةا  هللا أَْرضُ  َتُكنْ  أَلَمْ  َقالُوا األَْرِض  فًِ ُمْسَتْضَعفٌِنَ  ا َوَساَءتْ  َجَهنَّ َمِصٌرا }. 
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ا  -ساق أي-جبى من: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وقال  هللا صلى وقال((. جهنم قعر فً منخرٌه على هللا كبه جاٌر سلطان إلى درهما

 إال الملك لهم ٌستقٌم ال أقوام سٌكون: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً وقال((. دمابنا فً شرك فقد علٌنا سود من: ))وسلم وآله علٌه

 فصبر ذلك أدرك فمن أال الهوى باتباع إال الناس فً المحبة لهم تستقٌم وال والفجر، بالبخل إال الؽنى لهم ٌستقٌم وال والتجبر، بالقتل

 ٌرٌد ال المحبة على ٌقدر وهو هللا فً البؽضة على وصبر الؽنى، على ٌقدر وهو الفقر على وصبر العز، على ٌقدر وهو الذل على

صدٌقاا  خمسٌن ثواب هللا أثابه اآلخرة والدار هللا وجه إال بذلك )) . 
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 الناس ترك ما: )قال أنه الجنة فً وجهه هللا كرم المإمنٌن أمٌر عن بلؽنا أنه هللا أرشدكم فاعلموا دنٌاهم صبلح ٌطلبون الذٌن وأما

ا   القباٌل من طلبت وكٌؾ بالعهود وفابها وعدم الدولة ههذ عرفتم وقد( أشد هو ما علٌهم هللا فتح إال دنٌاهم الستصبلح دٌنهم من شٌبا

 حتى البعٌد لكم وٌقربون وشٌباا، وشٌباا  واحداا، واحداا  وٌؤخذونهم علٌهم ٌنقلبون ٌزالون ال ثم ذلك، من أكثر أو سنٌن ثبلث مطالب

 تتوبوا لم لبن قسم ٌمٌن ووهللا أموالكم ونهبوا ،[96/ق]خٌاركم وقتلوا الخسوؾ، ساموكم لقد الناس أٌها بركاتنا ولوال أٌدٌهم فً تقعوا

 أعد ما مع ناصراا  األرض فً وال عاذراا، السماء فً تجدون ال ثم لهم، ٌستجاب فبل خٌاركم فٌدعو علٌكم هللا لٌسلطنهم منهم وتفروا

ا: }تعالى ٌقول حٌث األلٌم العذاب من لها وإٌثاركم لدنٌاكم، محبتكم ألجل لكم هللا اةَ  َوآَثرَ  َطَؽى، َمنْ  َفؤَمَّ ٌَ ا، اْلَح ٌَ ْن ًَ  اْلَجِحٌمَ  َفإِنَّ  الدُّ  ِه

 هً الجحٌم فإن اآلخرة، على ٌعنً: الدنٌا الحٌاة وآثر المعاصً، من ذلك وؼٌر الظالمٌن بمعاونة هللا عصى: طؽى ومعنى{ اْلَمؤَْوى

اةَ  ٌُِرٌدُ  َكانَ  َمنْ : }تعالى ٌقول وحٌث المؤوى، ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ِهمْ  ُنَوؾِّ  َوِزٌَنَتَها الدُّ ٌْ ٌْسَ  الَِّذٌنَ  أُْولَِبكَ  ٌُْبَخُسوَن، الَ  فٌَِها َوُهمْ  فٌَِها أَْعَمالَُهمْ  إِلَ  لَُهمْ  لَ

ارُ  إاِلَّ  اآلِخَرةِ  فًِ ْعَملُونَ  َكاُنوا َما َوَباِطل   فٌَِها َصَنُعوا َما َوَحِبطَ  النَّ  معونته بسبب علٌه الظالمٌن بتسلٌط واآلخرة الدنٌا خسر لمن فؤؾ  { ٌَ

وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً قال إلٌهم، األموال بتسلٌم لهم : 
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________________________________________ 

(( ْعُبدُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ : }تعالى هللا قال كما كان الدنٌا بإٌثار اآلخرة وخسر به أؼري ظالماا  أعان من ر   أََصاَبهُ  َفإِنْ  َحْرؾ   َعَلى هللا ٌَ ٌْ  َخ

ا َخِسرَ  َوْجِههِ  َعلَى انَقلَبَ  فِْتَنة   أََصاَبْتهُ  َوإِنْ  ِبهِ  اْطَمؤَنَّ  ٌَ ْن اْلُمِبٌنُ  اْلُخْسَرانُ  ُهوَ  َذلِكَ  َواآلِخَرةَ  الدُّ })). 

: وتعالى سبحانه هللا قال اونتنا،مع علٌكم هللا أوجب وقد للظالمٌن، بجهادنا عرفتم فقد والقرضة بالمطالب علٌكم جرنا أنا اعتذرتم فإن

{ َوأَنفُِسُكمْ  ِبؤَْمَوالُِكمْ  َوَجاِهُدوا َوِثَقاالا  ِخَفافاا انفُِروا: }وتعالى سبحانه وقال{ َواْلُعْدَوانِ  اإلِْثمِ  َعلَى َتَعاَوُنوا َوالَ  َوالتَّْقَوى اْلِبرِّ  َعلَى َوَتَعاَوُنوا}

 ٌُنفِقُونَ  الَِّذٌنَ  َمَثلُ : }الجهاد فً النفقة فً وتعالى سبحانه قال الجزٌل، الثواب من والساعً والمقرض للمعٌن تعالى هللا أعد ما مع

ة   َكَمَثلِ  هللا َسِبٌلِ  فًِ أَْمَوالَُهمْ  ة   ِماَبةُ  ُسْنُبلَة   ُكلِّ  فًِ َسَناِبلَ  َسْبعَ  أَْنَبَتتْ  َحبَّ ُ  َحبَّ  وجعل سبعمابة، الحسنة فجعل{ ٌََشاءُ  لَِمنْ  ٌَُضاِعؾُ  َوهللاَّ

 أخاه أقرض من: ))القرض فً وسلم وآله علٌه هللا صلى وقال كتابه، فً تعالى هللا أخبرنا كما أمثالها بعشرة الجهاد ؼٌر فً الحسنة

أحد بوزن هللا عند ٌوم كل قرضه من ذرة مثقال بكل فله قرضاا  المسلم ...)). 
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 ذلك ؼٌر إلى(( حسنة ألؾ ٌوم كل منه ذرة مثقال بكل له هللا كتب قرضاا  المسلم أخاه أقرض من: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى الوق

ْشَفعْ  َمنْ : }الساعً حق فً تعالى وقال بالقرض، األحادٌث من ُكنْ  َحَسَنةا  َشَفاَعةا  ٌَ  أهل وأعنتم الحق أهل فخذلتم{ ِمْنَها َنِصٌب   لَهُ  ٌَ

[ 97/ق]هللا تستؽفروا لم فإن وعذابه، وسخطه هللا نقمة به تستوجبون ما إال فؤبٌتم الخٌر إلى ودعوناكم طهرناكم، قد أنا مع الباطل

أهله على وسبلم بالعباد، بصٌر هللا إن هللا إلى أمري وأفوض لكم أقول ما فستذكرون تعالى هللا إلى وترجعوا . 
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[ أحمد لولده اإلمام وصٌة ] 

 شهر فً ومخالٌفها صعدة أعمال واله حٌن تعالى هللا أٌده المإمنٌن أمٌر أحمدبن الدٌن صفً لولده كتبه السبلم علٌه له عهد ومن

م:989/ٌونٌو]وألؾ وعشرٌن سبع سنة رجب ] : 

-تعالى هللا شاء إن- وٌبرم وٌحل وٌحجم، بها ٌقدم والٌة المإمنٌن أمٌر بن أحمد الدٌن صفً األمجد للولد وجعلت تعالى هللا استخرت

 فٌها ٌقٌم الببلد، من واالها وما همدان، خوالن،وببلد ببلد جمٌع وفً إلٌها، ٌنسب وما وببلدها باهلل المحروسة صعدة مدٌنة فً

 أهل وٌإدب الظالم، من للمظلوم وٌنتصؾ بالسوٌة، الناس فً وٌقسم المحمدٌة، الشراٌع وٌقٌم والواجبات، الحقوق وٌقبض الجمعات،

 وٌسٌر الٌم، لومة هللا فً تؤخذه وال والمساكٌن األٌتام وٌفتقد التعظٌم، أهل وٌعظم المنكر، عن وٌنهى بالمعروؾ، وٌؤمر الجراٌم،

 األمر فً هللا عهد مقلد وهو الحدود، وٌقٌم الجناب، وٌلٌن الحجاب، وٌسهل المحمدٌة، الشرٌعة لطرٌقة المطابقة المرضٌة السٌرة

 من علٌه التبس فٌما لنا واالستفهام قلنا، لما واالمتثال بها، نؤمره حٌث وجعلها الحقوق، وتوفٌر المنكر، عن والنهً بالمعروؾ

 وتسلٌم المخالفة، وعدم والطاعة، له بالسمع الوالٌة شملته مما نذكرها لم والتً ذكرناها التً الجهات هذه أهل وأمرنا األمور،

 بتقوى العمل وعلٌه والمنكرات، البدع إزالة وعلى والتقوى، البر على له والمعاونة هللا، ٌرضً مما به ٌؤمر لما واالمتثال الواجبات،

 وتنفٌذها الشرٌعة وإقامة والطرقات، والمصالح المساجد، وافتقاد العلم، طلب على والحث الفضل أهل وتقرٌب والتواضع، هللا

وٌبارك إعانته، ٌتولى وهللا الشرٌعة عن الخارجة األحكام وإبطال وتعمٌدها،  

(1/246) 

________________________________________ 

 مطابقة على فٌه توصٌناه فقد أمر على واله ومن عصانا، فقد عصاه ومن أطاعنا، فقد أطاعه فمن وماله، وولده نفسه فً أطاعه لمن

 على هللا وصلى العظٌم، العلً باهلل إال قوة وال حول وال وٌعٌنه، وٌسدده ٌوفقه وهللا به، نؤمره الذي من المهم فً وٌسؤلنا هللا، ىرض

وسلم وآله محمد . 

 على والمواضبة شًء كل قبل هللا تقوى: السبلم علٌه فقال ،[98/ق]ٌفارقها ال أن وأمره رقعة فً مسطوراا  جعله بكبلم أوصاه ثم

 ٌخشى أو خٌره ٌرجى من[ كل] وتقرٌر وقتاا، لذلك وٌجعل االستمرار سبٌل على العلم طلب ٌترك وال جماعة أوقاتها فً الصبلة



 ألهل المطالب توفٌر شًء، إلى ٌجاب فبل زابداا  تقرٌراا  طلب من المطالب، عشر إلٌهم ٌصٌر المشاٌخ له، وضعناه قد ما على ضره

ا  للفقراء ٌجعل وال والفطرة، الزكاة من حصة لهم حٌلة ال الذٌن للفقراء وٌجعل المحتكمٌن، الجهاد وأهل المراتب،  المعونات من شٌبا

 حرام، المظلوم إنصاؾ وعن الناس، حواٌج من الؽفلة المجاهدٌن حاجة مع سٌما شٌباا  والشحاذ الشعراء من ألحد ٌجعل وال والخدمة،

 والحزم، والعزم والدٌن، الحٌاء أهل وٌولً باهلل االستعانة وٌجب عنه، نهٌته عما وٌنتهً به، أمرته ما على ٌتوقؾ أن علٌه وٌجب

 أهل إال جلساإه ٌكن وال تعالى، هللا شاء إن األمور جمٌع فً الشور ٌترك وال الرأي أهل وٌستشٌر المطالب، ٌضٌع من ٌولً وال

 المطالب من ٌتمرد كان من منها، وٌكثر االستخارة وٌتعلم الرٌبة، أهل ٌخالط وال األهماج، من أحداا  ٌقرب وال العرب، ومحاسن العلم

 أحب ومن تعالى، هللا شاء إن مخلصٌن إال ٌرفعون ال لهم، وقوتاا  ؼنماا  علٌهم واجعلوا القبابل من وؼٌرهم العسكر علٌه فؤجمعوا

السبلم علٌه أوصاه ما آخر إلى تعالى هللا شاء إن للظالمٌن نكاالا  ٌكون حتى أحرب الحرب . 
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[ المجاهدٌن إلى رسابله ] 

 كل من ووقاهم وحماهم والظفر بالنصر هللا أٌدهم هللا سبٌل فً المجاهدٌن إلى هذا كتابنا: المجاهدٌن إلى السبلم علٌه كتبه بعض ومن

 منكراا  ترضوا وال الصبلة، على وحافظوا واتقوه، هللا على فتوكلوا عزمتم إذا عام، خٌر بكل المتصلة السبلم بشرٌؾ وأتحفهم شر،

 وجدتموهم، حال أي على فاقتلولهم الظالمٌن بعسكر هللا أظفركم فإذا هللا من إال النصر لٌس أن وأٌقنوا هلل، وتواضعوا هللا، ٌنصركم

والسبلم بمبلبكة، وٌمدكم وٌإٌدكم، ٌفتح وتعالى سبحانه وهللا قاتلكم، من إال القبابل وصونوا . 

(1/248) 

________________________________________ 

 تناقص من ذكرتم وما: السبلم علٌه ٌده بخط السنحانً سراج بن زٌد أبً الدٌن شجاع الشٌخ على جواباا  السبلم علٌه كتبه بعض ومن

 األمور نعانً وصرنا معهم، العرب فسقة جمٌع تحزب مع العجم من الظالمة للدولة مقاتلون أنا العمر طوٌل ٌا فاعلم المواساة

 المال، بٌت أجحفنا حتى الواسعة وباألقوات بذلك، ٌرضون ال وهم الواسع بالبذل سراا  العسكر من معنا ٌقاتلهم من ونشتري ونقاسٌها،

 وإنما الجور، إلى ونسبونا منا وتبرأوا إلٌه، وحاجتهم[ 99/ق]إعدامهم مع الطعام منهم وطلبنا لنا، الموالٌن القباٌل ببعض وأجحفنا

 وتمنعوا فتؽلبوا معونة السنٌن هذه فً الواجدٌن بعض من طلبنا وقد مجهول، ؼٌر عندنا فمحلكم وإال هذا بسبب تتوهمه[ وقع] الذي

 ما علٌهم امحق اللهم: وقلت مبتهبلا، إلٌه ٌدي وبسطت تعالى هللا إلى فتوجهت فامتنعوا، ذلك إلى وضرورتنا المجاهدٌن، حاجة مع

 إلى ٌسافرون وكانوا علٌهم، هللا دعوت وادعة تجار بعض وإن الدعاء، هللا فاستجاب المعونة، من منعونا مما أكثر أٌدٌهم تحت

 إٌثار إال ٌمنعنا اوم لكم، علٌنا ٌتوجه ما نترك ما قسماا  وهللا ونحن األبواب، على ٌتطلب بعضهم صار حتى بالفقر هللا فببلهم المخاء

آخره إلى...عدو كل شر ٌكفٌنا هللا العدو، مدافعة . 
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: شهارة من خروجه بعد برط فً وهو الكرٌمة ٌده بخط علً جواباا  السبلم علٌه كتبه ومن: الشرفً محمد بن أحمد العبلمة السٌد قال

: تعالى هللا قال كما فهم والهوان، بالذل الرضى من علٌه هم وما مستضعفون أنهم ٌزعمون الذٌن أحوال تقلب من ذكرتم ما وتحققنا

ْعلَُمونَ { }َسِبٌبلا  أََضلُّ  ُهمْ  َبلْ  َكاألَْنَعامِ  إاِلَّ  ُهمْ  إِنْ } ا ٌَ اةِ  ِمنَ  َظاِهرا ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ِهمْ  َنْفُسكَ  َتْذَهبْ  َفبلَ { }َؼافِلُونَ  ُهمْ  اآلِخَرةِ  َعنِ  َوُهمْ  الدُّ ٌْ  َعلَ

ْعلَمُ { }َحَسَرات   ٌَ نَقلُِبونَ  ُمنَقَلب   أَيَّ  َظلَُموا الَِّذٌنَ  َوَس  بالتقوى أخذ فمن سبحانه، هللا طاعة على المستقٌمٌن حال حسن من ذكرت وما{ ٌَ

ا، لَهُ  ٌَْجَعلْ  هللا ٌَتَّقِ  َوَمنْ : }تعالى بقوله وكفى إردادها، بعد البركة علٌه وهطلت دنوها، بعد الشداٌد عنه عزبت ْرُزْقهُ  َمْخَرجا ٌَ  ِمنْ  َو

ٌْثُ  ٌُْسراا  أَْمِرهِ  ِمنْ  لَهُ  ٌَْجَعلْ  هللا ٌَتَّقِ  َوَمنْ : }وقوله{ ٌَْحَتِسبُ  الَ  َح }. 
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 خٌر أصابه فإن حرؾ على هللا ٌعبد من منهم الناس ألن العمل؛ معها ٌظهر هللا من بلوى ذلك فإن المشقة من معهم ٌجري ما وأما

ا ٌَقُولُوا أَنْ  ٌُْتَرُكوا أَنْ  النَّاسُ  أََحِسبَ } المبٌن الخسران هو ذلك واآلخرة الدنٌا خسر وجهه على انقلب فتنة أصابته وإن به اطمؤن  آَمنَّ



ا َولََقدْ  ٌُْفَتُنوَن، الَ  َوُهمْ  ْعلََمنَّ  لِِهمْ َقبْ  ِمنْ  الَِّذٌنَ  َفَتنَّ ٌَ ْعلََمنَّ  َصَدقُوا الَِّذٌنَ  هللا َفلَ ٌَ ةَ  َتْدُخلُوا أَنْ  َحِسْبُتمْ  أَمْ } ،{اْلَكاِذِبٌنَ  َولَ ا اْلَجنَّ ؤِْتُكمْ  َولَمَّ  الَِّذٌنَ  َمَثلُ  ٌَ

ْتُهمُ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  َخلَْوا اءُ  اْلَبؤَْساءُ  َمسَّ رَّ ُسولُ  ٌَقُولَ  َحتَّى َوُزْلِزلُوا َوالضَّ ٌِّنْ { }َقِرٌب   هللا َنْصرَ  إِنَّ  أَالَ  هللا َنْصرُ  َمَتى َمَعهُ  آَمُنوا َوالَِّذٌنَ  الرَّ َ  َوَكؤ

ً   ِمنْ  ٌُّونَ  َمَعهُ  َقاَتلَ  َنِب  أُْوَلِبكَ : }قوله فً هللا عناهم الذٌن وهللا هم{ اْسَتَكاُنوا َوَما َضُعفُوا َوَما هللا َسِبٌلِ  فًِ أََصاَبُهمْ  لَِما َوَهُنوا َفَما َكِثٌر   ِربِّ

قدٌر شًء كل على إنك واهدنا علٌها فؤعنا هذه طرٌقتهم إال نحب ال إنا اللهم{ اْقَتِدهِ  َفِبُهَداُهمُ  هللا َهَدى الَِّذٌنَ  . 

 ما حسب على فٌها العمل وٌكون تعالى هللا شاء إن إلٌنا فتصلون ذلك، نحب فنحن للقراءة وصولكم من هللا[ :9/ق]أبقاكم ذكرتم وما

 إال اللهم الفراغ، كل معنا لٌس ألنه ؼٌرهما؛ فً ال خاصة الفقه وأصول الحدٌث فً إال القراءة تكون ال أن ونشترط الحال، من ترون

ؼٌرهما فً القراءة فً بؤس فبل ذلك من المقصود تؤخذوا أن . 
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 معنا وألن نتم، حتى بالوقوؾ ٌرض لم الرسول ألن هذه؛ صدور حال منها أتمكن لم القرطاس فً عنها سؤلتم التً المسابل وجواب

 كتب من عندنا ٌكن لم ألنه -والحكمة بالعلم علٌهم هللا فتح-واألوالد لؤلصحاب النحو فً الحاجبٌة على لطٌؾ شرح بتؤلٌؾ اشتؽاالا 

 أٌضاا  ومعنا تمامه، على المعونة هللا من ونرجو الفعل، آخر الشرح هذا فً بلؽنا وقد فقط، الدٌن عز وحاشٌة الحاجبٌة، إال النحو

 وببلد نهم، من كتب إلٌنا وصلت وقد{ اْلَقْومِ  اْبِتَؽاءِ  فًِ َتِهُنوا َوالَ : }تعالى بقوله عمبلا  القبابل إلى مبتدأت وكتب جوابات آخر اشتؽال

 علٌهم ٌتجمع لببل ؼٌرهم؛ معهم ٌقوم رجاء إال ذلك إلى إجابتهم نترك ولم عواض، بن أحمد المجاهد الحاج وصول ٌطلبون الخشب

 آل: هذا كتابه فً السبلم علٌه قال أن إلى... خاصة منهم صدان آل إال ببلدهم فً النار وأوقدوا خالفوا، كافة والعصٌمات الظالمون،

 جبوبا فً ونسكن إلٌهم، نصل أنا إلٌنا ٌكاتبون صاروا بهوأصحا الؽرٌري الودٌع بن أحمد الباطنٌة وداعً جبوبا وأهل نجران

 لم نخٌلهم حتى مابه وقرب خٌره لكثرة األودٌة إال حجة ومن الشرؾ، من خٌر فببلدهم وإال النفس تطمبن فلم إلٌه نحتاج بما وٌمدوننا

 وآل الحارث، وبنو وٌام الكبرى وادعة وأما مذكر، لهم ٌقال قبٌلة الباطنٌة وإنما باطنٌة، نجران كل ولٌس الوحل، بٌن إال ٌؽرسوها

فبخبلفهم الهندي . 

 وبركاته، هللا ورحمة السبلم بشرٌؾ متحفون مقامكم حضر ومن الجمٌع وأصناٌك عمره هللا طول والولد األخبار، من سنح ما هذا

انتهى. ومرضاته وتحٌاته . 
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 بحق هللا أسؤل: تعالى هللا رحمه علً بن عامر اإلسبلم سٌؾ المجاهد األكمل السٌد عمه إلى الكرٌمة ٌده بخط السبلم علٌه كتبه ومن

 وٌتحفه علً، بن عامر الدٌن نور المجاهد المرابط المثاؼر السٌد الوالد وٌعضد وٌنصر وٌسدد وٌحمً ٌحرس أن محمد وآل محمد

وبعد الدوام، على هللا ورحمة واإلكرام، التحٌة وزلٌؾ السبلم، بشرٌؾ : 

لْ  َوَمنْ } إلٌه األمر وتفوٌض هللا على التوكل وجوب من سبحانه هللا أٌده[ ;9/ق]الوالد على ٌخفى فبل َتَوكَّ  هللا إِنَّ  َحْسُبهُ  َفُهوَ  هللا َعَلى ٌَ

ٌَْجَعلُ { }أَْمِرهِ  َبالِػُ  : ٌقول تعالى هللا ألن دثارك؛ فاجعلها هللا تقوى وعلى شعارك، فاجعله ذلك على أحضك وإنً{ ٌُْسراا  ُعْسر   َبْعدَ  هللا َس

ْجَعلْ  هللا ٌَتَّقِ  َوَمنْ } ْرُزْقهُ  َمْخَرجاا، لَهُ  ٌَ ٌَ ٌْثُ  ِمنْ  َو ْحَتِسبُ  الَ  َح َقْوا الَِّذٌنَ  َمعَ  هللا إِنَّ : }وٌقول{ ٌَ  واإلعجاب وإٌاك{ ُمْحِسُنونَ  ُهمْ  َوالَِّذٌنَ  اتَّ

ْومَ } بالكثرة ٌَ ن   َو ٌْ ا َعْنُكمْ  ُتْؽنِ  َفلَمْ  َكْثَرُتُكمْ  أَْعَجَبْتُكمْ  إِذْ  ُحَن با ٌْ َش }. 
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ْنُصْرُكمُ  إِنْ }،{ هللاَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  إِالَّ  النَّْصرُ  َوَما} هللا بٌد النصر أن واعلم ْخُذْلُكمْ  َوإِنْ  لَُكمْ  َؼالِبَ  َفبلَ  هللا ٌَ  وال{ َبْعِدهِ  ِمنْ  ٌَْنُصُرُكمْ  الَِّذي َذا َفَمنْ  ٌَ

ةَ  َتْدُخلُوا أَنْ  َحِسْبُتمْ  أَمْ : }االمتحان من بد ا اْلَجنَّ ؤِْتُكمْ  َولَمَّ ْتُهمُ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  َخلَْوا الَِّذٌنَ  َمَثلُ  ٌَ اءُ  اْلَبؤَْساءُ  َمسَّ رَّ قُولَ  َحتَّى َوُزْلِزلُوا َوالضَّ ُسولُ  ٌَ  الرَّ

 وال الجسد من كالرأس اإلٌمان من وهو الدٌن، سلطان فإنه بالصبر وعلٌك{ َقِرٌب   هللا َنْصرَ  إِنَّ  أاَلَ  هللا َنْصرُ  َمَتى َمَعهُ  آَمُنوا َوالَِّذٌنَ 

َها} له صبر ال لمن إٌمان ٌُّ اأَ ُ  هللا ِبإِْذنِ  َكِثٌَرةا  فَِبةا  َؼلََبتْ  َقلٌِلَة   فَِبة   ِمنْ  َكمْ } ،{َوَراِبُطوا َوَصاِبُروا اْصِبُروا آَمُنوا الَِّذٌنَ  ٌَ  َمعَ  َوهللاَّ

اِبِرٌنَ   سٌد عن األثر فً جاء كما تنصروا المنكر عن فانهوا مثلث،[ دؾ] على اجتمعوا معكم الذٌن الجند بعض أن وبلؽنً ،{الصَّ

 ثمرته الناس على واإلتكال العجز، ثمرته النفس على اإلتكال فإن الخلق من أحد على أو نفوسكم، على اإلتكال من باهلل تعوذوا البشر،



 شرٌؾ وبعد وأحوالكم أحوالنا وأصلح وعافاكم، وحرسه دٌنكم هللا حمى اإلعجاب، الصالح العمل وآفة آفة شًء ولكل الضٌاع،

 من الرفاقة ٌطلب هللا عبد بن محمد الناكث والؽاٌب صدروها، وحال هللا شاء إن باهلل المنصور قرٌب، وفتح هللا من نصر السبلم

 كتابه لفظ انتهى. قتٌبلا  أو أسٌراا  به ٌؤتوا أن هللا من ونرجوا رجبلا، ستٌناا  بهم خرج الذٌن الترك أصحاب من قتلوا أن بعد األصحاب

السبلم علٌه . 
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[ والشام وادعة أهل إلى كتبه ] 

نسخته وهذه الشام، وادعة أهل إلى كتاباا  سبلمال علٌه وكتب : 

{ َها ٌُّ اأَ ، َعَذاب   ِمنْ  ُتنِجٌُكمْ  ِتَجاَرة   َعلَى أَُدلُُّكمْ  َهلْ  آََمُنوا الَِّذٌنَ  ٌَ  َذلُِكمْ  َوأَنفُِسُكمْ  ِبؤَْمَوالُِكمْ  هللا َسِبٌلِ  فًِ َوُتَجاِهُدونَ  َوَرُسولِهِ  ِباهللَِّ  ُتْإِمُنونَ  أَِلٌم 

ر   ٌْ  بن محمد: األمجدٌن المشابخ عمدة الدٌن جمال األكرم، األعز المعظم المقام، الشٌخ إلى هذا كتابنا{ َتْعلَُمونَ  ُكنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخ

 عام، خٌر بكل الهاطلة وبركاته هللا ورحمة السبلم، بشرٌؾ وأتحفهم شؤن، كل لهم هللا أصلح قباٌله، وكافة موسى بن[ 44/ق]مهدي

 :وبعد

 ترك ومن والبٌوت، والمساجد الطرقات فً خفٌة ولو حال أي على العرب من وأعوانهم األتراك، هإالء قتل علٌكم أوجب قد هللا فإن

 إن علٌه ٌسلطهم وهللا علٌه، ٌقدر وهو ذلك ترك لمن بارك ال وهللا المسلمٌن، من ولٌس الهالكٌن من هللا عند فهو علٌه ٌقدر وهو ذلك

َما: }قال حٌث قتلهم من[ به]هللا أمره ما ٌفعل لم ٌَْسَعْونَ  َوَرُسولَهُ  هللا ٌَُحاِرُبونَ  الَِّذٌنَ  َجَزاءُ  إِنَّ ا األَْرِض  فًِ َو لُوا أَنْ  َفَسادا َقتَّ  أَوْ  ٌُ

 وقتل اللوطٌة، ٌبؽون والخاص، منكم العام علمه قد كما ورسوله هللا وحاربوا فساداا، األرض فً سعوا قد وهإالء اآلٌة،...{ ٌَُصلَُّبوا

بالمحاربة هللا بارز فقد ولٌاا  هلل أهان من: ))قال أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عن الحدٌث وفً المسلمٌن، وإهانة الصالحٌن )) . 
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 فمن -األتراك ٌعنً((. المطرقة كالمجان وجوههم قوماا  تقاتلوا حتى الساعة تقوم ال: ))كافة للمسلمٌن وسلم وآله علٌه هللا صلى وقال

 فاحذروا حقاا، اإلسبلم دٌن على فهو وقاتلهم قتلهم فً وسعى وباٌنهم عاداهم ومن إلٌهم، اإلسبلم من خرج فقد وأطاعهم واالهم

 فقد عصانا ومن هللا، أطاع فقد أطاعنا فمن أطاعوا، وقد هذا بمثل القبابل من كثٌراا  ألزمنا وقد لكم، ذكرناه ما تمتثلوا لم إن هللا ؼضب

 إن نرجوا عالٌة نهضة الساعة هذه فً القبابل ومع المسلمٌن، ظهور ٌشد بما بعضهم جواب جاء وقد بالمرصاد، له وهللا هللا، عصى

 هللا أصلح الظالمٌن، قتال فً والسعاٌة التام، القٌام منكم فٌجب السارح بلؽكم وقد قرٌب وعن الظالمٌن هبلك فٌها ٌكون أن هللا شاء

هللا ورحمة السبلم وعلٌكم ولكم، بكم . 

 قرى من قرٌة وهً الوعلٌة، خراب شؤن فً إلٌه كتبت وقد علً جواب السبلم علٌه وله: به هللا نفع محمد بن أحمد العبلمة السٌد قال

 بن أحمد: الدٌن شمس العبلمة، الفاضل المقام، السٌد كتاب بلػ: البسملة بعد الكرٌمة ٌده بخط لفظه ما جوابه فً فقال األعلى، الشرؾ

 وترك النصٌحة من ذكره ما وعرفنا وبركاته، هللا ورحمة السبلم بشرٌؾ وأتحفه صدره، وشرح أمره هللا ٌسر صبلح بن محمد

 ولم الشراٌؾ بٌت فً ووقؾ وأضافوا، والقوه، معه وآخر السدنً آووا أنهم بلؽنا أنه فاعلم له، ذنب ال من فٌها وأن الوعلٌة، خراب

إلخ...هللا شاء إن المحروب المؤخوذ كحبلن دخلوا حتى[ 49/ق]ٌجب مما شٌباا  فعلوا وال علٌكم، نبّهوا وال أحد، علٌهم ٌنكر . 
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 علٌه ٌده على المذكور الحصن هذا هللا وأخرب ،[م:;97]وألؾ سبع عام فً األولى النهضة فً بهما هللا نفع السٌد إلى الكتاب وهذا

 فً الذي مثل الضعفاء من وفٌهم الطرق أهل على أرسلنا وقد اآلن، إلى ذلك على وهو[ وألؾ]وعشرٌن ثبلث أو أربع عام السبلم

 سد أخرب جعفر بن موسى بن إبراهٌم اإلمام فإن اقتدٌت األبمة من وبؽٌره السبلم علٌه وبالهادي الفتنة، ومؽرس الشٌطان، مهبط

 ونخٌلها أملح أعناب قطع السبلم علٌه الهادي وكذلك بالمإتفكة، كالذٌن الضعفاء من فهم الناس من لطابفة ٌسقى وكان بصعدة الخانق

 وولده بنجران، الحارث بنً ونخٌل وعبلن بوادي صعدة حقل أعناب قطع أٌضاا  وكذلك ذكرت، من مثل وفٌهم شاكر، ببلد من

 هللا عبد باهلل المنصور اإلمام سٌرة وفً ضعٌؾ، وال أرملة، وال ٌتٌم بٌت عن ٌسؤل ولم كلها قدم أرض أخرب السبلم علٌه الناصر



 علٌه سلٌمان بن أحمد اإلمام وكذلك كثٌرة، ذلك مثل فً مذكورة وأشٌاء ظلٌمة، ببلد فً العادٌة أخرب أنه السبلم علٌه حمزة بن

 وإمامنا نصاا، ذلك على نص السبلم علٌه باهلل المنصور واإلمام السبلم، علٌه األبمة سابر من وؼٌرهم القدٌمة، صعدة أخرب السبلم

 المداٌر، ببلد فً وقاهر أسعد، بنً وعزان محمد، بنً فً والعصرة الجند: لها ٌقال الكرٌش فً قرٌة خرب هللا لدٌن الناصر اإلمام

أرملة وال ٌتٌم بٌت عن ٌسؤلوا ولم . 
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قُوا: }تعالى بقوله ذلك على السبلم علٌه الحسن اإلمام واحتج ةا  ِمْنُكمْ  َظلَُموا الَِّذٌنَ  ُتِصٌَبنَّ  الَ  فِْتَنةا  َواتَّ  علٌهم األبمة حجة وهً{ َخاصَّ

 هللا إن: ))قال أنه السبلم علٌه طالب أبً أمالً فً وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً إلى باإلسناد روٌنا أنا أٌضاا  به ٌحتج ومما السبلم،

 هإالء رب ٌا: فقال خٌارهم، من ألفاا  وستٌن شرارهم، من ألؾ أربعٌن ألؾ، مابة قومك من معذب إنً أنبٌابه من نبً إلى أوحى

لؽضبً ٌؽضبوا لن إنهم: قال األخٌار؟ بال فما األشرار )). 

 فقالت -عندي من السهو- ٌعذب أو بمدٌنة ٌخسؾ أن أمر هللا إن: ))قال أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عن أٌضاا  األمالً وفً

لؽضبً ٌؽضب لم فإنه ضجٌجه اسمعونً: تعالى هللا فقال -عندي من السهو-العابد فبلن أو الفبلنً العابد رب ٌا فٌها إن: المبلبكة )). 

 على ٌؤخذوا[ 44/ق]فلم بالمعاصً فٌهم ٌعمل من بٌنهم ٌكون قوم من ما: ))قال أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى أٌضاا  عنه األمالً وفً

 ما األٌام هذه فً كان ثم وٌسمعون، ٌرون المعاصً أهل بٌن هم هاجروا؟ أو منكراا، أنكروا هل وهإالء((. بعذاب هللا عمهم إال ٌده

السبلم علٌه خطه من بلفظه انتهى. منكراه ٌا منكراه ٌا الشرابؾ بٌن إلى الفساد أهل أدخلوا . 
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[ الظهرٌن هجرة أهل إلى اإلمام رسابل ] 

وهو حجة ببلد من الظهرٌن هجرة أهل إلى كتبه كتاب السبلم علٌه كتبه ومن : 

بعد أما الرحٌم، الرحمن هللا بسم : 

ُكمُ  ُكِتبَ : }وتعالى سبحانه هللا قال هللا سبٌل فً الجهاد جملتها من فرابض فرض سبحانه هللا فإن ٌْ  أَنْ  َوَعسى لَُكمْ  ُكْره   َوُهوَ  اْلِقَتالُ  َعلَ

ا َتْكَرُهوا با ٌْ ر   َوُهوَ  َش ٌْ وا أَنْ  َوَعَسى لَُكمْ  َخ ا ُتِحبُّ با ٌْ  فًِ َوأَنفُِسُكمْ  ِبؤَْمَوالُِكمْ  َوَجاِهُدوا َوِثَقاالا  ِخَفافاا انفُِروا: }سبحانه وقال ،{َلُكمْ  َشر   َوُهوَ  َش

ر   َذلُِكمْ  هللا َسِبٌلِ  ٌْ َها: }وتعالى سبحانه هللا وقال ،{َتْعلَُمونَ  ُكنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخ ٌُّ اأَ مَ  اْبنُ  ِعٌَسى َقالَ  َكَما هللا أَنَصارَ  ُكونوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  ٌَ ٌَ  َمْر

ٌنَ  ٌِّ ٌُّونَ  َقالَ  هللا إِلَى أَنَصاِري َمنْ  لِْلَحَواِر ْدَنا َطاِبَفة   َوَكَفَرتْ  إِْسَراِبٌلَ  َبِنً ِمنْ  َطاِبَفة   َفآََمَنتْ  هللا أَنَصارُ  َنْحنُ  اْلَحَواِر ٌَّ َ  َعَلى آََمُنوا الَِّذٌنَ  َفؤ

ِهمْ   رجبلا  منكم نر لم أنا ذلك وآٌة علٌكم، هٌفرض لم هللا وكؤن مضربٌن، الجهاد عن رأٌناكم هللا رحمكم وأنتم{ َظاِهِرٌنَ  فَؤَْصَبُحوا َعُدوِّ

وا} الحكٌم كتابه فً ٌنزل لم سبحانه هللا كؤن سبلحاا، الظالمٌن لجهاد تعدوا لم وإنكم الجهاد، مواقؾ من موقؾ فً ساعة وقؾ  َوأَِعدُّ

ة   ِمنْ  اْسَتَطْعُتمْ  َما لَُهمْ   من: ))قال قد وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا ورسول فٌهم، وننادي الظالمٌن، جهاد إلى الناس ندعوا وصرنا{ قُوَّ

هو وما والخبر، اآلٌات فهذه(( . جهنم نار فً منخرٌه على هللا كبه ٌجبها فلم البٌت أهل واعٌتنا سمع  
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 إنا ثم شهٌداا، باهلل وكفى والمإمنٌن ومبلبكته علٌكم هللا نشهد ونحن تكن، لم كؤنها الناس عند البالؽة الحجج من ٌحصى أن من أكثر

 خففنا إنا ثم عنه، لكم عذر بؤموالكم،وال الجهاد وألزمناكم بؤنفسكم، الجهاد عن عذرناكم األبطال ومنازلة القتال لحر كراهتكم رأٌنا لما

 وعلى تقتدون، بهم الذٌن الهادٌن األبمة اختٌار هو كما تملكون ما جمٌع من السنة كفاٌة عن الفاضل إنفاق عن وعذرناكم علٌكم

 هللا فرض فمما زاد وما أموالكم، زكاة ذلك من تحسبون أحوالكم، قدر على تفرقونها حرؾ ستمابة علٌكم وعٌنا تعتمدون، مذهبهم

 وعصى أبى ومن أعطى، ما منه وٌتقبل أبقى، فٌما له وٌبارك[ 45/ق]له وٌؽفر ٌسامحه فاهلل امتثل فمن بؤموالكم، الجهاد من علٌكم

ْعلَمُ } بذنبه، له اآلخذ وهو حسبه فاهلل التنزٌل فً ما ٌمتثل ولم ٌَ نَقلُِبونَ  ُمنَقلَب   أَيَّ  َظلَُموا الَِّذٌنَ  َوَس  وأره عنه، اؼننا اللهم: ونقول ،{ٌَ

والسبلم النصٌر، ونعم الوكٌل ونعم حسبنا وهللا ٌحب، فٌما المؤساة . 



الموضع هذا فً به هللا نفع محمد بن أحمد الدٌن صفً العبلمة السٌد موالنا نقله مما نقل ما هنا إلى . 
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[ المسلمٌن لعامة رسابله ] 

وهً تقدم ما لمناسبتها هذه ونلحق األلوؾ، إلى أحسبها كثرة، ٌحصى ال ما ذلك مثل فً السبلم علٌه وله : 

َها} اصطفى الذٌن عباده على وسبلم هلل الحمد ٌُّ اأَ ، َعَذاب   ِمنْ  ُتنِجٌُكمْ  ِتَجاَرة   َعلَى أَُدلُُّكمْ  َهلْ  آََمُنوا الَِّذٌنَ  ٌَ  َوَرُسولِهِ  ِباهللَِّ  ُتْإِمُنونَ  أَلٌِم 

ر   َذلُِكمْ  َوأَنفُِسُكمْ  ِبؤَْمَوالُِكمْ  هللا َسِبٌلِ  فًِ َوُتَجاِهُدونَ  ٌْ ةَ  لَُهمُ  ِبؤَنَّ  َوأَْمَوالَُهمْ  أَنفَُسُهمْ  اْلُمْإِمِنٌنَ  ِمنَ  اْشَتَرى هللا إِنَّ } ،{َتْعلَُمونَ  ُكنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخ  اْلَجنَّ

ْقُتلُونَ  هللا َسِبٌلِ  فًِ ٌَُقاِتلُونَ  ٌَ ْقَتلُونَ  َف ٌُ ا َو هِ  َوْعدا ٌْ ْوَراةِ  فًِ َحقّاا َعلَ ِعُكمُ  َفاْسَتْبِشُروا هللا ِمنَ  ِبَعْهِدهِ  أَْوَفى َوَمنْ  َواْلقُْرآنِ  َواإلِنِجٌلِ  التَّ ٌْ  الَِّذي ِبَب

ْعُتمْ  ٌَ  أصحابه عن هللا ورضً الطاهرٌن، الطٌبٌن وآله محمد على هللا وصلى العالمٌن، رب هلل الحمد{ اْلَعِظٌمُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َوَذلِكَ  ِبهِ  َبا

 .األكرمٌن
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 هللا أعداء جهاد إلى ندعوكم إنا ثم إلٌكم، هو إال إله ال الذي إلٌكم هللا لنحمد فإنا: بعد أما المسلمٌن، من علٌه وقؾ من إلى هذا تابناك

 فقتلوا المإمنٌن، من المحترمٌن دماء واستباحوا الذكور، ونكحوا الخمور، وشربوا الفساد، األرض فً وأظهروا العباد، ظلموا الذٌن

 الَ  َحتَّى َوَقاِتلُوُهمْ : }تعالى هللا قال تجهلونه، وال ذلك تعلمون وأنتم والمساكٌن، الضعفاء من سبلحاا  ٌحمل ال ومن والنساء، األطفال

ٌَُكونَ  فِْتَنة   َتُكونَ  ٌنُ  َو ر   َذلُِكمْ  هللا َسِبٌلِ  فًِ َوأَنفُِسُكمْ  ِبؤَْمَوالُِكمْ  َوَجاِهُدوا َوِثَقاالا  ِخَفافاا انفُِروا: }تعالى وقال ،{هلِلَِّ  ُكلُّهُ  الدِّ ٌْ  ُكنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخ

ْبُكمْ  َتنفُِروا إاِلَّ : }تعالى وقال ،{َتْعلَُمونَ  ا ٌَُعذِّ ا َعَذابا ْسَتْبِدلْ  أَِلٌما ٌَ ا َو َرُكمْ  َقْوما ٌْ وهُ َوالَ  َؼ ا َتُضرُّ با ٌْ ُ  َش ء   ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ ًْ : سبحانه وقال{ َقِدٌر   َش

 أََحبَّ  َتْرَضْوَنَها َوَمَساِكنُ  َكَساَدَها َتْخَشْونَ  َوِتَجاَرة   اْقَتَرْفُتُموَها َوأَْمَوال   َوَعِشٌَرُتُكمْ  َوأَْزَواُجُكمْ  َوإِْخَواُنُكمْ  َوأَْبَناُإُكمْ  آَباُإُكمْ  َكانَ  إِنْ  قُلْ }

ُكمْ  ٌْ ًَ  َحتَّى واَفَتَربَّصُ  َسِبٌلِهِ  فًِ َوِجَهاد   َوَرُسولِهِ  هللا ِمنَ  إِلَ ؤِْت ُ  ِبؤَْمِرهِ  هللا ٌَ ْهِدي الَ  َوهللاَّ  إسرابٌل بنً بكفرة واإلقتداء وإٌاكم{ اْلَفاِسقٌِنَ  اْلَقْومَ  ٌَ

مَ  اْبنِ  َوِعٌَسى َداُوودَ  لَِسانِ  َعلَى إِْسَراِبٌلَ  َبِنً ِمنْ  َكَفُروا الَِّذٌنَ  لُِعنَ : }سبحانه قال حٌث فٌهم هللا حكى كما كانوا فإنهم ٌَ  َذلِكَ [ 46/ق]َمْر

َوَكاُنوا َعَصْوا ِبَما  
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ْعَتُدوَن، َتَناَهْونَ  الَ  َكاُنوا ٌَ ْفَعلُوَن، َكاُنوا َما لَِبْبسَ  َفَعلُوهُ ُمنَكر   َعنْ  ٌَ ا َتَرى ٌَ َتَولَّْونَ  ِمْنُهمْ  َكِثٌرا َمتْ  َما لَِبْبسَ  َكَفُروا الَِّذٌنَ  ٌَ  أَنْ  أَنفُُسُهمْ  لَُهمْ  َقدَّ

ِهمْ  هللا َسِخطَ  ٌْ ًِّ  ِباهللَِّ  ٌُْإِمُنونَ  َكاُنوا َولَوْ  َخالُِدوَن، ُهمْ  اْلَعَذابِ  َوفًِ َعلَ ِب هِ  أُنِزلَ  َوَما َوالنَّ ٌْ اءَ  اتََّخُذوُهمْ  َما إَِل ٌَ ا َولَِكنَّ  أَْولِ { َفاِسقُونَ  ِمْنُهمْ  َكِثٌرا

 صدقهم فمن بسنتً ٌستنون وال بهدًٌ ٌهتدون ال بعدي من ٌكونون أمراء: ))قال أنه وسلم وآله علٌه هللا لىص النبً عن وبلؽنا

 على ٌعنهم ولم كذبهم على ٌصدقهم لم ومن الحوض، علً ٌردون وال منهم، ولست منً لٌسوا فؤولبك ظلمهم على وأعانهم بكذبهم

 هللا رسول عن بلؽنا كما إلٌهم األموال تسلٌم[ ظلمهم على]لهم اإلعانة ومن((. الحوض علً وسٌردون منهم وأنا منً فؤولبك ظلمهم

 هللا صلى عنه وبلؽنا((. منخرٌه على هللا كبه درهماا  جابر لسلطان -سلم أي- جبى من: ))معناه ما قال أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى

موسى على لفرعون كالمعٌن للظالمٌن المعٌن: ))قال أنه وسلم وآله علٌه )). 

 المعاصً، أهل داهنوا بما الخنازٌر صور فً قبورهم من أمتً من ناس لٌخرجن: ))قال أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى عنه وروي

ٌستطٌعون وهم نهٌهم عن وكفوا )). 
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 تقوم ال: ))قال أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عن هرٌرة أبً عن بلؽنا ما بالقبول األمة وتلقته والمخالؾ الموالؾ رواه ومما

 وجوههم كؤن األنوؾ ذلؾ األعٌن صؽار: ))رواٌة وفً((. -الترك ٌعنً-المطرقة المجان وجوههم كؤن قوماا  تقاتلوا حتى الساعة

وؼٌرهم صحاحهم فً والنسابً والترمذي، داود، وأبو ومسلم البخاري، رواه الحدٌث وهذا((. المطرقة المجان . 

داود أبو أخرجه((. -الترك ٌعنً-األعٌن صؽار قوم ٌقاتلكم: ))قال أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عن برٌدة وعن . 

 ٌجب عادٌاا  كان من إال المسلمٌن ٌقاتل وال ٌقاتلونهم المسلمٌن وأن الحق، خبلؾ على الترك أن المفٌدة النصوص من الخبران هذان

 قٌطور بنو جاء الزمان آخر كان إذا: ))قال أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عن بكر أبً عن داود أبو رواه ما ذلك ٌإٌد قتاله،

 ٌعنً- وهلكوا والبرٌة البقر أذناب ٌؤخذون فرقة فرق، ثبلث أهلها فٌفترق النهر شط على ٌنزلوا حتى األعٌن صؽار الوجوه أعراض

 ٌجعلون وفرقة ،-فٌكفرون األمان ألنفسهم ٌؤخذون ٌعنً-وكفروا ألنفسهم ٌؤخذون وفرقة -الترك جهاد لتركهم دٌنهم فً هلكوا

الشهداء وهم وٌقاتلون ظهورهم خلؾ ذرارٌهم )) . 
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 َواْلُمْإِمُنونَ : }فٌهم هللا قال الذٌن من هللا رحمكم فكونوا سنته، فً ورسوله[ 47/ق]كتابه فً هللا ألزمكم ما المسلمون أٌها ملزمكم فإنً

اءُ  َبْعُضُهمْ  َواْلُمْإِمَناتُ  ٌَ ؤُْمُرونَ  َبْعض   أَْولِ ْنَهْونَ  ِباْلَمْعُروؾِ  ٌَ ٌَ ٌُقٌُِمونَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َو بلَةَ  َو ٌُْإُتونَ  الصَّ َكاةَ  َو ٌُِطٌُعونَ  الزَّ  أُْولَِبكَ  َوَرُسولَهُ  هللا َو

ْرَحُمُهمُ  ٌَ ؤُْمُرونَ  َبْعض   ِمنْ  َبْعُضُهمْ  َواْلُمَنافَِقاتُ  اْلُمَنافِقُونَ : }فٌهم هللا قال الذٌن من تكونوا وال{ َحِكٌم   َعِزٌز   هللا إِنَّ  هللا َس ْنَهْونَ  ِباْلُمْنَكرِ  ٌَ ٌَ  َو

ْقِبُضونَ  اْلَمْعُروؾِ  َعنِ  ٌَ ُهمْ  َو ٌَ ِد ٌْ ُهمْ  هللا َنُسوا أَ ٌَ  الجهاد ٌعنً أي أٌدٌهم وٌقبضون: تعالى قوله ومعنى{ اْلَفاِسقُونَ  ُهمُ  اْلُمَنافِقٌِنَ  إِنَّ  َفَنِس

هللا سبٌل فً واإلنفاق . 
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 علٌه هللا صلى هللا رسول سبط الحسٌن الشهٌد أبٌه عن العابدٌن، زٌن الحسٌن بن علً أبٌه عن الباقر، محمد جعفر أبً عن وبلؽنا

 قوم الزمان آخر فً ٌكون: ))قال أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عن الجنة فً وجهه هللا كرم طالب أبً بن علً عن وسلم وآله

 والمعاذٌر الرخص ألنفسهم ٌطلبون الضرر، أمنوا إذا إال المنكر عن نهٌاا  وال بالمعروؾ أمراا  ٌوجبون ال وٌتنسكون فٌتقربون مراإن

 وأبدانهم وأوالدهم بؤموالهم ٌعملون ما وسابر والصٌام الصبلة أضرت فلو مال، وال نفس فً ٌضرهم ال وما العلماء، زالت ٌتتبعون

 األمر إن الفرابض، تقام بها عظٌمة فرٌضة المنكر عن والنهً بالمعروؾ األمر وأشرفها، الفرابض أسنم رفضوا وقد((. لرفضوها

 وتعمر المظالم، وتطرد المكاسب، وتحل الفرابض، بها تقام فرٌضة الصالحٌن، ومنهاج األنبٌاء سبٌل المنكر عن ًوالنه بالمعروؾ

 السبلم علٌهم أنبٌابه من نبً إلى هللا وأوحى: ))قال جباههم، بها وصكوا بؤلسنتكم، المنكر فؤنكروا األعداء، من وتنتصؾ األرض،

: قال األخٌار؟ بال فما األشرار هإالء رب ٌا: قال خٌارهم، من ألفاا  وستٌناا  شرارهم، من ألفاا  أربعٌن ألؾ، مابة قومك من معذب إنً

لؽضبً ٌؽضبوا ولم المعاصً أهل داهنوا )). 

 بالمعاصً ظهرانٌهم بٌن فٌعمل قوماا  ٌجاور رجل من ما: ))ٌقول وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول سمعت: قال جرٌر عن وبلؽنا

بعقاب هللا ٌعمهم أن ٌوشك إال ٌده على ٌؤخذون فبل )). 
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 فٌه وجعل نار من سرادق هللا جعل القٌامة ٌوم كان إذا: وٌقول ٌروي كان أنه علٌه هللا رحمة علً بن محمد جعفر أبً عن وبلؽنا

 بلى: فٌقول نعبدك؟ نكن ألم ربنا فٌقولون فتحترق أفبدتهم تبدو حتى صدورهم بها ٌحكون حدٌد من أظافٌر لهم وٌجعل الظلمة أعوان

للظالمٌن أعواناا  كنتم ولكنكم . 

 عنه وامح الحسنات، له وضاعؾ الصدر، له واشرح الٌسر، فلقه هواه على رضاك آثر فمن خلقك، على قابمة حجتك إن اللهم

 عمله، وامحق أمله، واعكس وانتقمه، بذنبه فخذه عقبٌه على النكوص إال أبى ومن اللهم المكروهات، من واحمه ،[48/ق]السٌبات

وسلم وآله محمد سٌدنا على هللا وصلى منه، خٌراا  وارزقنا منا، بشر وابله . 



 حتى ٌنزعه ال ذالا  علٌكم هللا سلط الجهاد وتركتم البقر أذناب وأخذتم بالعٌنة تباٌعتم إذا: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عن وروي

العظٌم العلً باهلل إال قوة وال حول وال(( . دٌنكم إلى ترجعوا . 
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[ اإلمام كرامات ] 

كثٌرة فهً السبلم علٌه كراماته وأما . 

 شؤنه وعظموا جانبه، وأهابوا خاصة، المشرق وقباٌل عامة القباٌل رقاب له خضعت أنها: منها: به هللا نفع محمد بن أحمد السٌد قال

الطرقات وأمنوا أصحابه، جمٌع من إلٌه اعتزى من واحترموا . 

 وبٌن وبٌنهم أصحابه من نفر ثبلثة مع برط جهات فً العصٌدة ٌسمى موضع فً معه ما وجمٌع خزانته ترك السبلم علٌه أنه: ومنها

: الدٌن جمال العابد الزاهد الفاضل الفقٌه ذلك حكى هللا، وصرفهم سبلحهم، على أٌدٌهم فعطبت اللٌل فً قوم فقصدهم فراسخ، القرى

هللا رحمه الٌعقوبً علً بن محمد . 

 منهم، بريء أنه السوق فً فصاح وأصحابه، السبلم علٌه اإلمام من تبرأ عروق أبو ٌحٌى اسمه برط أهل مشابخ من شٌخاا  أن: ومنها

أسبوع من أقل إال ٌلبث لم لعله نعته، بسرعة هللا فؤهلكه السبلم علٌه اإلمام علٌه فدعا برط جهة إلى األتراك قصد حٌن وذلك . 
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 ذات فؤصبحوا الجهات تلك فً قفر إلى معه ومن السبلم علٌه اإلمام والتجؤ برط جهة إلى األتراك وصل لما السبلم علٌه أنه: ومنها

 ؼٌر أصحابه من خال   مكان إلى المإمنٌن أمٌر بن الحسٌن وولده هو السبلم علٌه اإلمام فاعتزل شًء، الطعام من معهم ولٌس ٌوم

 ذلك نصؾ وألصحابه له قسم اإلمام إلى وصل فلما صاحبه، سبق عنباا  موقر جمل فإذا فضله، من وسؤله سبحانه هللا إلى فدعا بعٌد،

 إلى األتراك من خوؾ على معهم شًء وال الٌوم ذلك وأصحابه هو السبلم علٌه اإلمام وبقى السبلم، علٌه اإلمام له ودعا العنب،

 جمال ثبلث وقر السبلم علٌه اإلمام فؤخذ حرؾ، مؤتً زهاء السبلم علٌه لئلمام كثٌر بمال الٌمن من وصلوا جماعة فإذا التالً، الٌوم

 من برط مشارق من حسٌن ذي مشابخ من شٌخاا  هناك فوافق العقل، ٌسمى قفر موضع إلى لٌلة وسار الطرٌق فً رفقاا  له وأخذ بر

 السبلم علٌه لئلمام محبة قلبه فً هللا فؤلقى السبلم علٌه اإلمام من نافراا  الشٌخ هذا وقدكان علً بن محمد حٌاد أبو اسمه[ 48/ق]دهمة

صعدة إلى برط من األتراك رجعت حتى وحوالٌه معه القفار تلك فً وأصحابه السبلم علٌه اإلمام وبقى عنها، الوصؾ ٌقل عظٌمة . 

 أنه بها ٌعرؾ عبلمة منها منهم هلك من كل قبر وعلى أهلها من كثٌراا  أهلكت وقد كثٌرة الجهات تلك فً والحٌات الثعابٌن أن: ومنها

 من شًء إلٌه وصل والمن أصحابه جمٌع وال السبلم علٌه اإلمام فً ٌقع ولم قبورهم، على حجارة فً ذلك ٌنقبون األفاعً بسم هلك

القفار فً الزمان ذلك أكثر بقاٌهم كون مع ذلك . 
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 ثبلثٌن قدر عرضها جناحان النسر مثل لها هنالك صخرة عند الفرج بتعجٌل وتعالى سبحانه هللا إلى دعا السبلم علٌه أنه: ومنها

 نصؾ قدر ٌسٌرة خطاا  إال ٌمش ولم له سبحانه هللا فاستجاب الهواء فً لها حامل الرحى، قطب مثل وسطها فً قطب على ذراعاا 

صعدة إلى برط من األتراك برجوع بالفرج البشٌر فإذا مرمى، . 

 علٌه كان إذ الخوؾ شدة فً معهم ؼداء وال والحسٌن والحسن علً السبلم علٌهم الثبلثة وأوالده هو ٌوم ذات أصبح أنه: ومنها

 اإلمام، ٌدي بٌن فوضعها جراب فً الصحفة ملفوفة وسمن بر عرٌك فٌها بصحفة رجل فإذا والهدٌة النذر من إال ٌؤكل ال السبلم

 وسار مرحلتان الحً وبٌن السبلم علٌه اإلمام بٌن وكان أصحابه، إلى الباقً ودفع شبعوا، حتى وأوالده السبلم علٌه اإلمام فؤكل

خبر وال اسم له ٌعرؾ ولم الرجل . 



 أذٌة فٌه بكبلم وتكلم وأصحابه اإلمام على التً الثٌاب إلى بٌده أشار دهمة من حسٌن ذي من رجل على دعا السبلم علٌه أنه: ومنها

 له فدعا له، وٌدعو علٌه ٌرضى أن السبلم علٌه اإلمام وسؤل الرجل فندم كفه، فً أصبعه فؽاب الرجل فسقط السبلم علٌه لئلمام

صحٌحة قبل من كانت كما ٌده فرجعت اإلمام . 
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 فوقع السبلم علٌه اإلمام إلى خبرهم وبلػ أخرى، مرة صعدة من برط جهة إلى السبلم علٌه اإلمام ؼزو أرادوا األتراك أن: ومنها

 األولى المرة فً أصحابه وعلى علٌه جرى قد ولما القبابل من كثٌر تؽٌٌر من عرؾ قد كان لما عظٌم كرب ذلك من السبلم علٌه معه

 فاستجاب رسب، ٌسمى قفر موضع فً وهو إلٌه ودعا وتعالى سحانه هللا إلى السبلم علٌه فالتجؤ القفار فً الشدٌد والخوؾ التعب من

 علٌه اإلمام فٌه الذي الموضع وبٌن بٌنهم ٌبق ولم سالم آل ببلد من الصدارة ٌسمى موضع إلى األتراك فوصل دعاه، سبحانه هللا

[ :4/ق] صعدة إلى ورجعوا صعدة، من أرسلهم الذي ألمٌرهم والعداوة الرعب قلوبهم فً وألقىاهلل ٌوم، نصؾ سٌر مقدار إال السبلم

 فلما الحمزي، جمعان بن هادي األمٌر الحمزٌٌن الجوؾ أشراؾ من معهم وكان محمد، األمٌر ٌسمى الذي أمٌرهم قتل على عازمٌن

 علٌه اإلمام دعاء وكان منهم، محمد األمٌر واحترز بخبرهم، فؤخبرهم بصعدة، األمٌر إلى سبقهم بمقصدهم المخذول الشرٌؾ هذا علم

تعالى هللا شاء إن ذكرها وسٌؤتً إلٌها، أشرنا قد القضٌة وهذه السحر، وقت صعدة إلى ورجوعهم العشاء وقت السبلم . 

 الجهات، جمٌع فً وعساكرهم محاطهم، كثرة مع كلها للببلد وتملكهم األتراك قوة وقت فً األخرى المرة وادعة إلى خروجه: ومنها

 عبد مواالة أسباب سبحانه هللا ٌَسر ثم له، اإلنقٌاد وادعة أهل قلوب فً وألقى وتعالى سبحانه هللا فنصره وادعة، إلى بنفسه فوثب

السبلم علٌه كلمته وعلو لنصرته، الموجبة األسباب من ذلك وؼٌر الرحٌم . 
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 نجران طرٌق فً وقتل شره، هللا فكفاه السبلم علٌه اإلمام به ٌهلك سماا  أودعوا وقد صعدة من خرج األتراك عبٌد بعض أن: ومنها

معه السم ووجد . 

 كثٌراا  شٌباا  األموال من هللا فٌسر فقط، حروؾ خمسة إال المال بٌت من معه ٌكن لم شهارة حصار وقت فً السبلم علٌه أنه: ومنها

 من بعجابب ٌخبرون وكانوا شهارة، جوانب بجمٌع المحٌطة الكثٌرة العساكر بٌن من شهارة إلى ٌدخلونها وكانوا البلدان، ساٌر من

لهم وتعالى سبحانه هللا ألطاؾ . 

 الطرٌق صعوبة مع ذلك له هللا وٌسر جانب كل من المحاط بٌن الطرٌق فً له هللا وحفظ شهارة من السبلم علٌه خروجه: ومنها

 فً واجتهادهم علٌه حرصهم وشدة وتبلصقهم األعداء، تراكم مع اللٌل عن فضبلا  النهار فً إلٌها اإلهتداء وعدم شناخٌبها وكثرة

 ذلك، عرؾ كما وادعة فً علٌهم وثب ثم مدة، فٌها بقً ثم برط، إلى ثم وادعة إلى وسار منهم، تعالى هللا فسلمه والعساسة، الحراسة

 من وأهله أوالده خروج ٌسر بؤن سبحانه هللا من ثم جمٌل، حال على منها خرجوا أن إلى أصحابه وجمٌع شهارة فً أوالده هللا وحفظ

 كرامات من كله فهذا المباركة، السٌرة هذه من موضعه فً مذكور ذلك كما شهارة محروس إلى ورجوعهم بهم واجتماعه كوكبان،

له سبحانه هللا . 

 فً ذلك وظهر سبلحهم، على وأٌدٌهم أطرافهم ٌبست منه قربوا فلما ؼزوه، أرادوا أي السبلم علٌه اإلمام بٌتوا قوماا  أن: ومنها

برط فً وذلك ألسنتهم . 
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 ثبلثٌن قدر ٌسٌر بشًء فرجعوا عظٌم، دعاء فٌها برسالة رسبلا  وأرسل دهمة بعض من المواشً زكاة طلب السبلم علٌه أنه: اومنه

 إال منها بقً وما وماتت، التراب الرعٌة أكل حتى بالجدب هللا فؤصابهم علٌهم فدعا ملٌح، شًء فٌها ما الضعاؾ الؽنم من رأساا 

;4/ق]إلٌهم فؤحسن السبلم علٌه اإلمام إلى التجإا ثم األرض فً كثٌر خلق منهم ومات ببلدهم، عن وأجلوا الٌسٌر ]. 

بسرعة هللا فؤهلكه السبلم علٌه لئلمام أذٌة منه وقع شهارة أهل من رجبلا  أن: ومنها . 



 وراح لها، األتراك حصار وقت الفٌش شهارة فً بفساد سعى الرنجً علً بن هللا عبد الفقٌه وهو األهنوم فقهاء بعض أن: ومنها

 كربة فاكترب ذلك السبلم علٌه اإلمام فبلػ النجد، فً حاط وهو المعافا بن هللا عبد األمٌر نصرة على جماعة وعامل ذلك، فً وؼدى

 رجع أن بعد ساعته من المذكور الفقٌه من االنتقام وعجل دعاه، له فاستجاب المذكور، بالدعاء وتعالى سبحانه هللا إلى وفزع عظٌمة

 بنً معسكر من فحملوه بالؽابط البول وخلط عقله، فاختلط المعافا ابن عند القهوة ٌشرب وهو بالفالج هللا وأصابه شهارة، نواحً من

والمٌت الحً بٌن سنة من قرٌباا  فضبلته بٌن ٌتقلب فبقً ذري، جبل من نتام بنً فً وهو بٌته، إلى لٌبلا  المعافا . 

 من ٌسمع كان أنه السبلم، علٌه دعوته أول فً صنعاء فً والصدٌق والعدو والبعٌد والقرٌب والعام للخاص اشتهر ما: ومنها

 قاسم إمام ٌا: ٌقول شخصه، ٌرون وال الناس ٌسمعه ثخٌن شهٌر بصوت اللٌل فً نحوهما أو شهرٌن منذ المتكرر النداء الصوامع

القاؾ بتفخٌم . 

الصوت جهة من طاٌر صورة رأى أنه بعضهم وروى . 
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 إلى وادعة من لولده وأمر ٌقطعها، لمن السبلم علٌه اإلمام فؤمر عاشة، كفه فً وقعت الحسٌن الدٌن شرؾ السٌد ولده أن: ومنها

 من وقد إال وادعة وصل فما هنالك، تقطع وأنها وادعة، إلى بالعود وأمره علٌها، ومسح السبلم علٌه اإلمام له ورق مرهبة، جهات

بذلك فسر السبلم علٌه اإلمام إلى الخبر ووصل بالكلٌة، وزالت بالشفاء له تعالى هللا . 

 لنا، فادع الماء وقلة القحط، بنا أضر وقد لً ؼنم راع   أنا موالنا ٌا: وقال قفر مكان فً علٌه سلم الظاهر أهل من رجبلا  أن: ومنها

 ؼرابٌلها، السماء وأرسلت ُمِطر، وقد إال العشاء وقت جاء فما قزعة، السماء فً وما الشمس ؼروب قرٌب والوقت القبلة فتوجه

 المطر واستمر صرٌم، بنً ببلد من بالسنتٌن ذلك وكان واألموال، الجرب من إال الناس أكثر توضؤ وما فٌها، بما الشعاب وأقبلت

ٌوماا  عشر أربعة نحو متصبلا  . 

 فلما بالخبر، جاء من ٌعرؾ ولم الوقعة وقت خٌار بببلد المعاصر إلى ظفار عقبة فً دروٌش أصحاب بقتل الخبر إلٌه بلػ أنه: ومنها

الٌقٌن الخبر جاء اللٌل بعض كان . 
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 مواالة وقت فً وذلك الشهاري، علً الفقٌه ٌد على الرحٌم عبد ٌد إلى وٌسلمها شهارة فً ٌمكر أن أراد شهارة أهل بعض أن: ومنها

 وكان لهم، باستبقابه حجة فً الرحٌم عبد عند باقٌٌن األهنوم مشابخ من كثٌر الوقت ذلك فً وكان السبلم، علٌه لئلمام الرحٌم عبد

 بهذا شهارة أهل من الماكر هذا سعى فلهذا السبلم، علٌه لئلمام مواالته فً صادق ؼٌر الرحٌم[ 54/ق]عبد أن ٌظن الناس من كثٌر

 كان ممن الكتب من وصله بما الرحٌم عبد أٌضاا  وأرسل الماكر، هذا كتب بعض على السبلم علٌه اإلمام ووقؾ المنكوس، السعً

 من وكان شهارة، أهل من الماكر هذا طرد ذلك السبلم علٌه اإلمام تحقق فلما السبلم، علٌه اإلمام عند إلى شهارة أهل من المكر أراد

 شر قتل الشهاري وكذلك الشهاري، ٌد على ذلك وكان السنة، دون ٌسٌرة مدة فً بالجذام وأوالده هو ٌقطع أن ٌلبث فلم األشراؾ

تعالى هللا شاء إن موضعه فً ذكره سٌؤتً كما قتلة، . 

 ٌرمون وكانوا حمزة، بنً نجد فً معسكراا  المعافا ابن وكان وحصارها، شهارة على حطاطه وقت المعافا ابن خدم بعض أن: ومنها

حبور أهل من الخادم هذا وكان بالزبرطان، . 

 الزبرطان برمً وٌفرح رقبته، فً معلقة وهً طاسته فً ٌضرب وكان الرٌح، فً ٌخدم السودة بنً من النهاري بنً من أنه وروي

 الزبرطان فانقض الزبرطان صاحب رمً إذ كذلك هو فبٌنما السبلم علٌه اإلمام بؤصحاب واالستهزاء ألصحابه البشارة وٌشٌع

ولعنته هللا سخط إلى وصار ساعته، من فمات[ رمٌة علوة بها ورمت]الخادم رجل فً وقعت قطعة منه وطارت . 
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 فً رأى أنه عفار ببلد من عران بلد صاحب الهادي الدٌن شرؾ بن الحسن الدٌن شرؾ الزاهد الورع الفاضل السٌد رواه ما: ومنها

 ذرٌة من هللا عبد بن الدٌن أمٌر الكبٌر العالم السٌد ومنهم السبلم، علٌه اإلمام منهم األخٌار، العلماء األشراؾ من جماعة كؤن المنام

 علٌه واإلمام تقوٌمها، فً ٌعالجون وهم األرض على سقطت قد شجرة حول ٌعرفهم لم األشراؾ من وؼٌرهما ٌحٌى المطهر اإلمام

شعراا  ٌقول قاببلا  سمع إذ ذلك، فً عناٌة أشدهم السبلم : 

مشرقا مطٌعاا  له الزمان وبدا....  أورقا األكارم ابن الكرٌم شجر  

ا  البسٌطة ظهر له ودنى شقا وال ٌَُضر نصب ما ؼٌر من....  خاضعا  

مرتقا بؤعلى رتب له نصبت....  بؤسرها الرقاب ؼلب له خضعت  

ٌتقى خٌر وهللا صاحبً ٌا....  إمامته استوت السعادة وعلى  

 .انتهى

( مر قد ما مع التوقٌع هذا أثناء فً هذه نحو من كثٌر تعالى هللا شاء إن وسٌؤتً ) . 

(  مشهورة، وهً الهالك، المتصوؾ مذهب لبٌان المتدارك الكامل المسماة قصٌدته السبلم علٌه أشعاره ومن( : به هللا نفع السٌد وقال

 السبلم علٌه اإلمام وأجابه تعالى، هللا لعنه سنان أمر عن السبلم علٌه الدٌن شرؾ اإلمام بن هللا عبد بن محمد السٌد علٌها وأجاب

 وعلى معروؾ، لطٌؾ شرح المتدارك الكامل وعلى المتدارك، الكامل على[ 59/ق]رده فً اإلفك أنؾ حتؾ المسماة بقصٌدته أٌضاا 

 شؤن فً مختصرة السبلم علٌه له برسالة ونؤتً لطوله، المختصر هذا فً إثباته نر لم مجلداا  ٌؤتً بسٌط شرح اإلفك أنؾ حتؾ

وهً السبلم علٌه شعره من الموجود من بعدها وما هللا، أقمؤهم الصوفٌة : 
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[ الصوفٌة حول رسالة ] 

بعد أما المسلمٌن، من إلٌه ٌبلػ من إلى هذا كتابنا الرحٌم الرحمن هللا بسم : 

 أصل أن وذلك الصوفٌة، لهم ٌقال الباطنٌة الفرقة من فرقة من نحذركم إنا ثم إلٌكم، هو إال إله ال الذي هللا لنحمد وإنا علٌكم فسبلم

: قالوا ودٌنهم، لدمابهم، حقناا  الكفر وأبطنوا اإلسبلم، أظهروا وأهله اإلسبلم بتقوي شوكتهم ضعفت لما المجوس أوالد بقٌة من دٌنهم

 والؽزل الؽناء دٌنهم اتخذوا ولذلك -ولعنهم هللا قاتلهم -سواها للخلق وال لهم رب ال وأن والمردان، النساء حسان إال هو لٌس ربهم إن

 ومولد بالتهلٌل، المبلهً تلك خلطوا نفوسهم على خافوا فإذا والطارات، والشبابات، المبلهً، على والعكوؾ الرذابل وذكر والعشق،

 دمابهم استباحة المسلمٌن على فالواجب دٌنهم، فً استطاعوا من وٌدخلون الجهال، على لٌلبسوا وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً

 ٌجاهدهم وسلم وآله علٌه هللا صلى[ هللا رسول]كان الذٌن المشركٌن ألن وأكثر؛ أعظم شركهم بل ومشركون كفار ألنهم وأموالهم؛

 ؼٌر رباا  لهم ٌعرفون وال والمردان، النساء من الحسان إال إلههم ٌجعلوا لم وهإالء األصنام، وهً شركاء له وٌجعلون باهلل ٌقرون

 هدم على أعان ومن اإلسبلم، هدم على أعان فقد ذلك فعل من ألن كافر؛ فهو إلٌهم أحسن ومن كافر، فهو أجارهم فمن هللا قاتلهم ذلك

وسلم وآله محمد سٌدنا على هللا وصلى والعمل، والنٌة القول فً والزلل الزٌػ عن وإٌاكم هللا عصمنا كافر، فهو اإلسبلم . 

السبلم علٌهم البٌت أهل اتباع على والحث أٌضاا  الصوفٌة ذكر فً القصٌدة هذه السبلم علٌه وله : 

ثبوتا اإلله عن ولدٌنه....  تثبٌتا لنفسه المرٌد ذا ٌا  

ٌاقوتا تسؤلوا إن النجا سفن....  واسؤلن أحمد آل طرٌقة اسلك  

الٌاقوتا ٌشاكل الحصى وهل....  ؼٌرهم أحمد بآل التعدلن  

شبتا إن عنهم أذهب والرجس....  وحٌه فً ودهم أوجب هللا  

[ 54/ق ] 
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وشتٌتا مجمبلا  تجده فابحث....  فضلهم تروي األخٌار وأبمة  

نعوتا هناك لهم وجدت إال....  مرسل أو بمسند تلم إن ما  

منعوتا بالنجا ٌوماا  ٌلؾ لم....  الذي فدع نجاتهم نعوت فٌها  

ممقوتا فعلهم من على وادفع....  وصفقهم الرافضٌن رفض عنك دع  

وقوتا للعباد الشرابع وقت....  تنزٌله فً هللا بؤن واعلم  

الموقوتا فرضه بٌن وكذاك... . ونقله والحرام بٌن فالحل  

مبتوتا نفلة أو نحلة أو....  فرضة عن فعالهم أكان فانظر  

مبتوتا أنسابها إلى ماذا....  لها حاشى داخبلا  فٌها كان أم  

مكفوتا داجن داج قلب من....  لنا أبداا  دابم داء زرع بل  

ا  أبدا مبهوتا برهاننا من كان من....  دسه قد كامناا  كمٌنا  

ا  التفعل أجرى....  شكله من الفقاا  لذلك ولقى ومبٌتا مصبحا  

تثبٌتا ثبتوا أحمد وذكر....  نفاقهم زرع هللا بذكر وسقوا  

مسحوتا أصلهم ٌجعل هللا....  جعالة للجهول الحبللة جعلوا  

وبٌوتا مراقصاا  الخبابث إلؾ....  ومكابد لموابد بموالد  

والناسوتا البلهوت أثبتوا قد....  مقالهم والحلول ٌؽرك ذا ما  

مهنوتا قولهم من ٌتركوا لم....  أصولهم والمجوس ٌؽرك ماذا  

وثبٌتا مهٌمناا  ٌطل أن أو....  عناهم ذاك تحقٌق فً سٌان  

وهٌتا ضاهاهم من ومقال....  وفعالهم مقالهم هدٌت فاهجر  
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________________________________________ 

ومقٌتا عالماا  ربً دام ما....  وآله النبً على الصبلة ثم  

السبلم علٌه وله : 

تضٌعا حتى هللا دٌن تضعضع....  أجمعا الناس فً اآلل حق بتضٌٌع  

مصرعا شعراا  الؽاوون وبدله....  مهجراا  فٌهم هللا كتاب وأضحى  

ا  اللهو صنوؾ وأضحت....  أهملت الناس فً الرسل خٌر وسنة مشٌعا دٌنا  

مشفعا للمؽنٌن ولحن بصفق....  رقصة باللٌل القوم صبلة وصار  



فؤفضعا أسوأ الطار عبٌد وكٌد....  مكابداا  فٌنا هللا دٌن كٌد لقد  

توسعا الحسان البٌض الخرد وفً....  ساكناا  المرد فً العرش رب ٌقولون  

الوعا عن عز القدوس الملك هو....  وصفهم سوء عن العرش إله تعالى  

[ واسعا للؽٌر الحً ملك ٌقولون....  مسلم أمبلك التنزٌل حرم وإن[ 55/ق  

أخشعا خذالن هللا كتاب لرد....  وشٌخهم رداا  هللا كتاب فردوا  

 ثروة أثر عنك، ووري ما لك ٌوري المفروس، العالم لتلك زٌد أفرس علً أمبله( األساس) كتاب ألؾ حٌن السبلم علٌه كبلمه ومن

 تجد النظر تحدٌد فً أجد القادر، قدرة عرفان على تقدر المقدور، قدر أقدر المإثر، عرفان ثروة لك ٌثري األثر، منثور فً حجاك

 الحً ضد من حم فٌما الشك ماحً أحً المحكم، علم تعلم العالم، إحكام إعبلم فً علمك أعبلم اعمل الموجود، هذا موجود وجدان

المقدم قدم على تقدم قدم ما إلى قلبك مقدمات قدم المحًٌ، حٌاة ٌحٌى . 

( االختفاء وقت فً أٌضاا  الصوفٌة شؤن فً السبلم علٌه قاله ومما ): 

قاطنوها فٌها هللا وخان....  ساكنوها البسٌطة شان لقد  

وأبطنوها إله هً وقالوا....  قوم شرار بالحسان تؽنى  

فٌفطنوها للحضور ٌبٌن....  لٌلى ذكر من ذكرها وشابوا  

مكنوها الجهالة وأرباب....  بالمبلهً الباطنٌة فهاذي  
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وأبنوها تبل وآلهة....  وعابدوها الكاعبات وهذا  

فبٌنوها تلك هنات تمٌط....  بٌنات من هل علماء فٌا  

واحسنوها بالفرابض فقوموا....  علٌكم هذا فً الفرض فإن  

فتفتنوها البٌان تخفوا وال....  منهم الجهال عصبة تبلقوا  

وأعلنوها الصحاح وبالسنن....  وبٌنوه بالكتاب هلموا  

لتجتنوها للجنان ونادوا....  كراماا  مضوا الذٌن وأقوال  

لٌعاٌنوها نارها فشببوا....  شفاء ذي من إظهارها ففً  

فتكتبوها أراه عذراا  وال....  جمٌعاا  سابلنا هللا فإن  

أٌضاا  االختفاء حال فً السبلم علٌه قاله ومما : 

لطامع منك اإلحسان فً وإنً....  خاضع لك إننً إلهً ٌا أال  

جامع ففضلك آالء لخلقك....  وواهب رحٌم رحمان وإنك  

راجع هو الذي زالت وتؽفر....  عذره وتقبل العاصً على تجود  

قانع هو ومن معتر هو ومن....  نابل الحرص فذو ممدود ورزقك  



وسامع مجٌب للداعً هو ومن....  جبلله العظٌم هللا هو من فٌا  

[ نافع الجم إفضالك سوى لً وما....  وسٌلتً واقبلن دعابً تقبل[ 56/ق  

راكع وهو خاتماا  زكى كان ومن....  وفاطم جدي والمختار بحقك  

الطوالع النجوم الؽر وآلهم....  صنوه شبر ثم شبٌر وحق  

جابع وهو الدجى بؤكناؾ ٌقوم....  صالح البرٌة فً ولً وكل  

مانع فمالك للٌسرى وٌسرن....  كلها ذنوبً لً فاؼفر طلبتك  

وازع حان إذا أعمال وصالح....  توبة لتجدٌد رب ٌا ووفقن  

رافع للعبد العلم كثر ألن....  زٌادة زدنً ثم علماا  لً وهب  

واسع جودك إن نصٌبً ووسع.... أهله أنت ما اآلل من لً وهب  
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مدافع إلٌك جً البل على وأنت....  خابؾ الٌوم إنً أماناا  لً وهب  

الودابع لدٌك ضاعت ما فإنك....  نكبة كل من األوالد وودعتك  

موانع لً فكم شملً بهم ولم....  فٌهم واحفظن األوالد لً فعاؾ  

الجوامع الكرٌم جودك فمن علٌهم....  باركن ثم واهدهم علٌهم ووسع  

متتابع خٌرهم منها أٌادي....  لهم هب وأهلً إخوانً وسابر  

متابع واألمان بعلم وفتح....  هداٌة ثم منه ذنب وؼفران  

تتابع لتجري وأوالد بؤهل....  أعٌن قرة ثم وسٌع ورزق  

خاشع والقلب كان دعاي ما إذا....  معً شركهم ثم فٌهم وأشركن  

وجابع ضعٌؾ مكفوؾ هو ومن....  نفورهم فاجبر األٌتام وساؼبة  

متواسع خٌرها جنان فً لنا....  برحمة األٌادي جسٌمات وختم  

صانع أنت ما المختار أحمد على....  عدٌدها ٌحد ال صبلة وصل  

وطابع رشٌد مهدي هو ومن....  بٌته أهل من األطٌاب على وثن  

 ؼٌره، على ٌدل ٌسٌراا  شٌباا  منه أذكر ولكن كبٌر، مجلد على ٌشتمل كثٌر فشًء والنثر والنظم، والقصابد المدابح، من فٌه قٌل ما وأما

 بن علً الدٌن جمال المصطفٌن، البٌت أهل حواري وصفوة المطهرٌن، الشٌعة خبلصة الزاهد العالم الفاضل القاضً قاله ما ذلك من

قوله األعٌاد، ببعض له مهنٌاا  المسوري محمد بن الحسٌن : 

شرع كلها واللٌالً تكن لم ما....  والجمع األعٌاد فما أنت العٌد  

ومرتبع مصطاؾ كفك جود من....  ولنا كله عٌداا  دمت ما والدهر  

[ ٌنتفع بالعٌش دونها وال شكراا ....  لها نطٌق ال كبرى أنت ونعمة[ 57/ق  
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متبع والحق منتشر والعدل....  منتصر اإلسبلم وبك ال وكٌؾ  

مجتمع الدٌن وشمل للطالبٌن....  ساطعها األنوار منتشر والعلم  

بدع أحٌٌته لما تؽٌب كادت....  وقد المرسلٌن خٌر سنة أحٌٌت  

والطمع الجهل مكتنفاه الؽً فً....  مرتطم تؤوٌل على الشرٌعة صنت  

تدرع الرضوان جنن به حمداا ....  قابدنا امسٌت إذ هلل فالحمد  

ومنتجع مرتاد بك لنا فٌه....  منتشر منك عدل ظل إلى نؤوي  

ٌمتنع حل ما إذا خطب كل من....  به للوالء حصناا  ٌبقٌك فاهلل  

صنعوا ما ؼب ٌوم كل تذٌقهم....  منتقماا  األعداء من برحت وال  

 المسلمٌن، وسٌد المإمنٌن، أمٌر المولى حضرة عنها، إال السعادة فرابد تستفاد وال منها، إال الهداٌة أنوار تقتبس ال التً الحضرة

 والتعظٌم، والتبجٌل والرضوان والرحمة والتسلٌم، الصلوات أفضل وعلٌه ونصره، وأٌده هللا حفظه العالمٌن، رب باهلل المنصور

 جناب علً ٌفٌض أن أبتهل هللا وإلى وعونها، أبكارها منها إلٌه وأزؾ مسنونها، المبارك الفطر عٌد بورود التهنبة من أهدي وإنً

 أمثاله إلى ٌعٌد وأن وأقمارها، شموسها عباده لخلص المقسومة رحمته جوابز من به وٌطلع أنوارها، الٌوم ذلك بركات من المولى

 محفوظاا  الطؽام، المردة أعدابه وهبلك اإلسبلم نصرة من األمل مبلػ ٌنفد، ال الذي اآلخرة بنعٌم متصلة نعم فً العدد، وسٌعة أعواماا 

شعراا  أٌضاا  وقال آمٌن، اللهم آمٌن واإلحجام، واإلقدام واإلبرام، الحل فً العناٌة بعٌن ملحوظاا  األنام، وكٌد األٌام، ؼٌر من : 

أمسى كما وٌضحى ذكر على فٌمسى....  ٌنسى وال المكرمات حدٌث ٌعاد  
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________________________________________ 

ٌكسى ما أفضل اإلبداع من وٌكسى....  سابقاا  الدهر طوى ما منه وٌنشر  

واألمسا والؽد الٌوم إال ٌك ولم....  لنشره ظروؾ أٌام ثبلثة  

طمسا نخؾ لما منه حرفاا  لنرسم....  بذكره للٌراع صدرواا  شرحنا  

درسا الورى فً لها وحققنا فتهنا....  ألهلها الفخار مقامات عرفنا  

أنسا وجدت قاسماا  ذكرنا فلما....  أهلها ذكر عن األٌام توحشت  

نفسا بإمداحه العلٌا طابت كما....  بذكره الكرام أحادٌث وطابت  

[ شمسا فضله أفق فً بدا قد كما....  مجده أوصاؾ أقمار بدت إمام[ 58/ق  

لبسا وأوضحها درساا  فحققها....  وزانها بالعلوم برٌاا  إماماا   

ؼرسا زكت قد ذا قبل من التقى فً كما....  هدى دوحته أؼصان أثمرت فتى  

ترسا والقنا بالظباء قطر كل على....  ٌزل ولم فؤصمى العلٌا ؼرض رمى  

مرسى له كانت القعساء وهمته....  عمٌقة للجهاد بحاراا  وخاض  



أنسى قد الٌوم قبله من باألولى فتى....  لنا أبرزت له أٌام فلله  

حسا بها وٌقوى بؤوصاؾ ٌتٌه....  قاسماا  ذكرتك مهما قلمً أرى  

الطرسا رقم إذا إبداع سوابق....  به جرت طرس سطر فً مشى وأما  

قسا واطرح سحبانها فدع وقس....  وابل بسحبان المزري القابل أنا  

الخرسا األذن أسمع قد صٌته ومن....  قاسم الفخر أبو وممدوحً ال ولم  

القعسا والهمة صال أما العزم له....  ومضجع مهاد العلٌا له إمام  

الوعسا ظبٌة وال نعمان رٌم وال....  رامة ظبً ال الشعر فً به فشبب  

لعسا شفة وال أقنى مرسنا وال....  رضابه ٌستسؾ الماء ثؽر وال  
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تعسا الحقاا  دونه لشاو   وتباا ....  بقاسم اللحاق رام لمن فتعساا   

الفرسا وال صنعاء أقٌال اآلل من....  قبله كان بمن أنست فسٌرته  

الدرسا حبت إذا اإلسبلم فً الملك من....  منٌفة جباالا  أرست ودعوته  

حدسا له فكراا  مرآة جلى ما إذا....  حازها األصولٌن فً علوم متون  

أرسا ما قط بحره فً أمد إلى....  أصوله فً لآلمدي سابقاا  جرى  

وكسا علومهما باع لقد لدٌه....  مبرزاا  الكبلم علم جعفري على  

عبسا وال تمٌم حً خطبا فبل....  منبر صهوة فوقه من ٌعتلى وإن  

خمسا أنمبلا  مستمطراا  راحة ومن....  كفه بطن من والجود السخا رأٌنا  

الطمسا والسادة الجود فً برامكة....  وجعفر بفضل أزرى الندى فعند  

الٌبسا أخضل الذي الؽٌث وأمطرت....  شعشعت لؤلمانً بروقاا  وشمنا  

والحلسا والرحل الكور علٌه شددنا....  الذي آمالنا ركب إلٌه فسقنا  

أسا فضله البناء ألركان وكان....  مشٌدة نداه من بٌوتاا  بنٌنا  

جنسا وال أردنا نوعاا  ال أٌادٌه....  ومرادنا قصدنا من تركت وما  

رسا مضى من عبل مجد من فٌه وما....  فخاره األقدمٌن فخر رسى لقد  

[ بسا بسها قد األكمال على أراه....  لؽٌره راسٌات كمال جبال[ 59/ق  

همسا وال خفاء ال جهورٌاا  تكن....  وأفشه فٌه المدح بصوت فؤعلن  

والخمسا العشر إبلها سقت سرابر....  من فٌه هللا أظهر ما تكتمن وال  

خمسا وال منها زكٌت عشراا  وال....  كلها لقاسم أمداحً ذخابر  



جنسا جنست قد منه عمر طول على....  مستجابة دعوة خالطتها وقد  
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نحسا بٌنها نرى ال سافرات له....  انجماا  اطلع العلوي الفلك أرى  

شمسا إسعاده مٌدان فً مذاكً....  سوابقاا  خٌبلا  اإلقبال له وأجرى  

جرسا علقت قد الجوزاء أذن على....  كواكب زٌنتها فخار سماء  

واإلنسا الجن شاهدته إذا تروع....  بجحفل العناد أرض قاسم رمى  

النفسا أنفق إذا إال مؽنماا  له....  ٌرى ال أؼلب كل جانبٌه على  

لمسا ٌنالوناه نٌبلا  السماء أرادوا....  إذا همم لهم أعبلم أعاظم  

واألمسا بالسعد اإلصباح قارن ومن....  وقاسم اإلله تدبٌر تحت مشوا  

أقسا الوؼى فً صخرة قبله ومن....  مزهراا  الروض من أبهى خلقه ومن  

اللمسا الصخرة خاشنته هوان ومن....  الورى البٌن بٌنة ال إن هو ومن  

نحسا له النفاق قوس لدى علٌه....  تخؾ لم المدح تاجرته إن هو ومن  

رمسا الثرى فً مستوطناا  أدري أن إلى....  وجمٌله معروفه على سؤثنً  

أنسا حفرتً وفً قبري فً لمثواي....  وقصابدي له أمداحً وأجعل  

أٌضاا  وله : 

واألدلة براهٌنها تجلت....  كاألهلة ؼرر لنا تبدت  

حلة فٌه والسنا برجها على....  التمام أقام بدوراا  أضاءت  

علة كل به وأرحت لنا....  بإلمامها صدوراا  أراحت  

األكلة ضربن قد( بؤرجابها....  أطلعت بآفاقها) شموس  

كله الهداٌات نور الفضل ومن....  حوت قد أوجه من هللا لها  

األهلة هذي أقمار ومنزل....  أنوارها مطلع شهارة  

ملة خٌر إلى األنام وهادي....  شمسها قاسم ومنصورنا  

األجلة المكرمات ذوي كرام....  آل آبابه أخبار مسلسل  

ذلة بعد الورى مقام أعز....  والذي الهدى دٌن مإٌد  

[ قلة جمع العدا جموع أسار.... الذي الجهاد منار وأعبل[ :5/ق  
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قلة كل على وبالشاجرات....  الظبا ببٌض دماهم وأجرى  

وسلة اعترام جٌش الضد إلى....  وساق المعالً نصٌع وشال  

حلة خٌر أصله من وألبس....  ٌنتمً حسن إلى إمام  

محلة منه الناس على فحل....  انتهى إلٌه الحسٌن وبؤس  

ثلة ٌناوٌه مما وللعرس....  العدا سٌؾ فل الذي فهذا  

شمله البؽً ذي شمل من وفرق....  بالظبا هاماتهم وفلق  

وعله دماهم من وأورده....  سٌفه شبا منه فؤنهل  

مطلة علٌه الصبلة إقام وأما....  مشى أما النصر راٌة له  

تعلة أو حاجة عرضت إذا....  قاسم سوى تذكرون فبل  

مشتعلة نوب فاجؤت إذا....  بابه سوى عن ٌقر فبل  

مضمحلة أبوابه جبت إذا....  عنك الدهر كرب الذي فداك  

حلة ذاك فً ثم بداخله....  جوده وادبً من حل لقد  

أجله ما فٌا الخبلل جمع....  فً المدح عن قدراا  جل قد  

أظله قد سعٌه الذي هدى....  النبً مقام فٌنا قام وقد  

علة كل للصبا نفعت به....  الذي الوصً مقام وقام  

علة كل شفا البؽاة بقتل....  والنهروان صفٌن ٌوم وفً  

ضلة أي ضلة ولؤلشعري....  بعصٌانه عاص ابن وراح  

حلة شر حلته النكث إلى....  عوامهم وابن وطلحتهم  

حلة الدٌن على علً وسٌؾ....  الجمٌع عقد والنكث فللبؽً  

أضله قد حفه لمن فخسراا ....  حنٌن بخفً هند ابن وراح  

مستهلة حسرة وأدمعها....  المعاد بسوء عادت وعابش  

وذلة خزي ثوب فً تمطته....  الذي ذاك ؼٌر حمل على  

وفضله األمانً حسن لٌحرز....  أٌامه رحل سابقاا  فٌا  

شملة لسواه تركبن وال....  تمتطً ال قاسم ؼٌر إلى  

تعلة لراج سواه فً فما....  األنام كل ظهرك خلؾ ودع  

جملة بعد جملة شخصه ثوى....  وأفراده السخاء رأٌت  

[ كالمدلة ؼدا رآه ما إذا....  جوده على طً وحاتم[ ;5/ق  
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مثله الدهر ٌوجد أن وهٌهات....  تعرٌجنا كان مثله على  

ونسله سواه للخطوب ما....  الٌمٌن بر أقسام فؤقسم  

وعدله شخصاا  إاله الناس على....  جار الجور إذا للزمان وما  

تحلة من ولها قسمً على....  التً الٌمٌن بهذي حلفت  

بذلة علٌنا زمان لجور....  اإلمام إال هللا أوجد لما  

ودله إلٌه سناه هداه....  له عاؾ لٌل دجى ما إذا  

مهلة ؼٌر من أٌادٌهم فجاءت....  الركاب حروؾ إلٌه عطفنا  

نحلة خٌر جوده فؤنحلنا....  بؤمداحنا إلٌه وجبنا  

وسهلة نجاداا  القفار وجزنا....  سوحه إلى الفٌافً قطعنا  

وبذله ٌدٌه من الدعاء وؼٌر....  رضوانه ؼٌر نبتؽً وما  

حمله الظهر أثقل قد وشٌباا ....  الصدور منا أكنته وشٌباا   

رحله حط متنها على وفٌه....  النوى ركاب حط حوث وفً  

فضله المشٌدات فً لنا أناخ....  بؤكنافها بٌوتاا  وشدنا  

المحلة بهذي المستقر لنا....  قاسم الهدى إمام أطاب  

رحله حط قد السوح ذلك وفً....  أقام رباها فً من فوز فٌا  

باهلل وهو آخراا  ومنصورنا....  بمنصورها قدٌماا  نصرنا  

ثلة الفضل على اآلخرٌن وفً....  ثلة أتت األولٌن وفً  

الجبلة طٌبٌن وآخرنا....  أوالا  حبها على جبلنا  

لةرح قط نحوها لً كان لما....  الزمان إمام لوال ووهللا  

األبلة ونهر مصر نٌل أو....  والفرات دجلة أنها ولو  

قبله الهٌم أفواهنا لجامع....  كفه الذي وادع وهذا  

قبله ألؾ ؼٌره من ٌعدل....  والوادع ؼدا منه فتقبٌله  

ومثله إلٌه ٌهدى وضعفاه....  وجهه على سبلم وألؾ  
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 ٌهتز ومما الخطاب، بدٌع من وهما قبلها التً والمكاتبة القصٌدة هذه: الحوثً هللا عبد بن محمد الدٌن بدر الفصٌح العبلمة السٌد وقال

64/ق]األلباب أولو لسماعهما ]: 



 شمخت ومن والوالٌة، واإلمامة الخبلفة من الوثقى بالعروة ٌدها تمسكت التً والعقدة والوصاٌة، بالنبوة سندها اتصل التً الحضرة

 الجهاد أسود زأرت من آخذة، والعناد البؽً ألرواح زالت ما التً بدعوتها اإلٌمان جبال فً ورسخت النافذة، بؤوامرها الزمان أنؾ

 العذبات الخفاقة الراٌة والمنصور العالمٌن، وسٌد المإمنٌن أمٌر موالنا أنفاسها، من العبقة الجبلد رٌح األكوان وانتشقت أجناسها، من

 محمد بن القاسم: العالمٌن رب باهلل المنصور األكرمٌن، اآلل بمفاخر شٌدت التً النبوٌة، السنة من المدٌنة هذه سور عن الدفاع فً

عنده ٌقال الذي المشكور، بالسعً ذكره مقام ورفع جبلالا، المتضح جبلله على هللا زاده- علً بن : 

ال فبل وإال هكذا هكذا....  لفخار سعى من سعً فلٌكن  

 كل قاومت التً أسراره سحب من البركات ؼٌث وٌستنزل أسارٌرها، من اآلمال ببلغ بروق تشام التً المٌمونة ؼرته وعلى

شعراا  بتٌسٌرها الواسعة البركات : 

األرض على ماش خٌر ٌا به تخص....  عرشه السموات فوق الذي سبلم  
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 قبل المحل من العجاؾ السبع وعقبت الزمان، هذا باإلحسان إساءته وكفر األمان، ظل األرض فً موالنا ببركة انبسط لما فإنه وبعد

 الوطن، محبة من العطؾ راوي وروي منا، األجساد فً اللطؾ ساري سرى السمان، بالسبع وبركاته سره من هللا أعاد موالنا دعوة

البهٌم اللٌل من األفق فً وؼرته البدر طلوع وقلبً جوارحً أفق فً اإلهتداء نور فطلع الهٌم، حنٌن إلٌه فحنت عنا، إلٌه والنزوع : 

أحمد والعود بعد من وطنً إلى....  طرحته قد الذي شوقً وعاودنً  

اتسع والمكلؾ البٌت فٌه بنا ضاق الذي المؤنوس الهجر هذا فً المكالؾ أثر ألقى وأن الطلع، عن العاجز سعً أسعى أن فاردت : 

البال لساكنك فلٌنعم الدهر من....  صالح بك فاتنً إن وطنً وٌا  

الفاسد البؽضاء ذوي رأي الرشٌد الرأي وعن عنه ٌصدنا أن وكاد الحاسد، فٌه مقامنا لضٌق ورثى . 

المتهدم بٌتنا فً تراحمنا....  من ٌؽار المإمنٌن أمٌر لعل  

للمتقدم أبقاه ذكره كما....  بعدنا ٌبقٌه ذكراا  لنا وٌبقى  

 دولته وأتت فكر، كل الصالحة[ 69/ق]وخصابصه أوصافه بتعدٌد وحٌر ذكر، كل بذكره طمس الذي هو هللا حفظه موالنا فإن

 وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول ذكر المقام هذا فً فذكرناه بكر، وكل العدٌدة المكارم من فارض بكل الحمٌدة، وسٌرته السعٌدة،

 بن لعلقمة األعشى ذكر بل الرضى، موسى بن لعلً علٌه الزمان اشتداد عند الفابق بنظمه علً بن دعبل وذكر للمرتضى، خٌبر ٌوم

 الزمان، به ضاق حٌن وذلك أتاه، ما اإلحسان من أتاه حٌن بردة أبً بن لببلل تصٌدحه بؤسجاعه الرمة ذي ذكر أو أنشؤه، فٌما عبلفة

وقال فتوجه : 

ببلال انتجعً لصدٌح فقلت....  ؼٌثاا  ٌنتجعون الناس سمعت  

(1/289) 

________________________________________ 

وممكظ النفقة من ٌستؽرقه وما القصد، هذا من الؽرامات تحمل من قلب وله فقال المنظوم، هذا إلى المنثور هذا من المملوك والنقٌب : 

وحاسما ورامة وحاجر....  والحمى العذٌب ذكر عن فعد  

قاسما بالرقمتٌن ومربع....  شعابه وعن سلع عن وعد  

سابما الظبا سرح به كؤن....  الذي والسفح نعمان عن وعد  



معلما شعرهم فً وذكرهم....  الهوى أرباب تشبٌب عن وعد  

قاسما المإمنٌن أمٌر واذكر....  تؽزالا  اللمى ذات عن وعد  

حاسما البسٌط الجهل لمادة....  ؼدا من حقاا  المنصور القابم  

صارما العدا هام على سٌفاا ....  المنتضى اإلمام هللا خلٌفة  

نابما قبل وكان رقدة من....  المصطفى دٌن أٌقظ الذي فهو  

المكارما وأنهض دٌننا من....  عفت قد رسوماا  أحٌا الذي وهو  

العزابما عاند ممن ٌبٌد....  عزٌمة ذا هللا فً مجاهداا   

ناجما النصر برج رأوا....  إذ المختار عترة أهنً إنً  

ا  الفخار أفق على رأوا مقاسما فخرهم فً مضى لمن....  قاسما  

المظالما بنورها فكشفت....  دالج ذو والظلم بدت شمس  

وكاظما وبارقاا  وصادقاا ....  آبابه من بالؽر مذكراا   

القاسما الرسول أبناء ونجم....  وهادٌاا  ناصراا  لدٌه واذكر  

قابما وجهاداا  وزهداا  علماا ....  تصوروا شخصه فً تجدهم  

خاتما النبً مثل لهم ؼدا....  الذي اآلل خنصر فً خاتم ذا  

[ 64/ق ] 

آثما فٌه كان وصؾ كمثل....  ووصفه بمدحه ٌفه لم من  

عاصما سوء كل عن لً فكان....  لنافع له وصفً فً قرأت  

شابما الملت للؽٌث كنت إن....  بنانه من الجود سحب برق شم  

باسما بالزهور روضاا  تجده....  بوصفه الندى بساتٌن وادخل  

ا  لنٌلها....  جناحه ناشر األمانً طٌر قوادما خوافٌا  

عادما الجزٌل للمال كنت إن....  الؽنى كنز طالباا  ٌا سوحه زر  
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سالما جمعاا  بالمال فتنثنً....  بابه تزور تكسٌر بجمع  

ؼانما إال آب ما الؽنى ٌبؽً....  لسوحه آماله سافرت من  

مؽانما سإله قصارى حاز....  أعتابه فنا نحو نحا ومن  

عاتما لٌبلا  الؽً لٌل وكان....  منٌرة للهدى شمساا  أطلع  

قاتما حوى كان قد ما بعد من....  والهدى بالضٌاء الضبلل نفى  



مآثما كلهم عن محى وكم....  مظالماا  الورى عن روى فكم  

هاتما عظماا  الترب تحت وكان....  بجوده السخاء أحٌا الذي فهو  

حاتما سعد ابن أحٌا وبعده....  مامة ابن الندى كعب لنا أحٌا  

عابما السخا سحب أهمها من....  وجعفراا  دونه أضحى والفضل  

العمابما علٌهما لوى وقد....  خلفه من صلٌاا  وقاما جبل  

نسابما سجاسجاا  انثنت حٌث....  عاصفاا  للجهاد رٌحاا  أهب  

مآتما بالظبا فٌهم أقام....  ٌقتلهم للعدا دار كل فً  

مشابما بذكره مٌامناا ....  مشرقاا  بصٌته مؽرباا   

شمابما طٌباا  ذكٌاا  عرفنا....  ذكره بطٌب األرض طبق قد  

قاسما الفخار ذا أعنً الحق....  لداعً كعمار أضحى الهدى دٌن  

سالما إال كان هل وعٌنه....  المصطفى أنؾ بٌن ما كجلدة  

نعابما برجها فً قارنت قد....  سعوده المصطفى برج فً  

ضراؼما اللقاء أسد نسله من....  مختارنا لنا أبقى ما هلل  

صوارما للعدا سٌوفاا  سلوا....  األولى المٌامٌن الؽر أوالده  

عالما إماماا  أضحى علمه فً....  محمد بنً فً من محمداا   

ا  العلوم بحر فً عام من عابما بحرهن فً به أكرم....  ٌافعا  

[ 65/ق ] 

قابما علٌها أضحى والده....  التً المجد بحبوحة فً أقام  

كاتما الظهور قبل من كان ما.... خصاله من الدهر هذا أظهر  

مقاوما لضده ٌزل ولم....  عبل من علٌاا  أعنً وصنوه  
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الضبارما لٌثها فٌها وكان....  سعى الجبلد إلى داع   دعا وإن  

أضحىصارما الحق داعً كؾ....  فً الذي السٌؾ والحسن  

ؼنابما العدا مال وىح ومن....  بطشه بسٌؾ العاتً دوخ من  

ناقما العناد أهل من للثار....  ؼدا من الهصور اللٌث والمقدم  

شابما الفخار طرؾ له أضحى....  بارقاا  للحسٌن أنسى ولست  

سابما التمام من روضه فً....  الورى آمال لسرح ؼدا ومن  



تمابما بالتقى علٌه صارت....  مخابل للتقى من وأحمد  

سبللما علٌاهم سما إلى....  فخارهم صٌروا قد سادة ٌا  

دعابما جدهم لدٌن أضحوا....  الكسا أصحاب عد فً خمسة هم  

هابما الفإاد حٌران وكان....  اهتدى الحنٌؾ الدٌن به من ٌا  

حمابما وحمده بشكره....  طروسها على أضحت أقبلمنا  

الها تمٌل....  حمده أٌك فوق من ؼردت قد نواعما أؼصانا  

مناسما سٌرها فً وقلبت....  شملة ٌة عبد سافرت ما  

المؽارما ٌحمل تجمل له....  ؼدا من كسوح سوح إلى تحدو  

هادما أضحى البؽً لركن ومن....  قاسماا  المإمنٌن أمٌر أعنً  

ا  الناس فً إحسانه....  عبل للمثنى فناه ٌرى ومن الزما دٌنا  
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هازما المعتدٌن جٌش لكل....  مجرداا  بشخصه ؼدا ومن  

جازما البؽاة فعل لكل....  آرابه من الحزم بنفع أضحى  

ا  ٌا خازما منهم لؤلناؾ زلت ال....  العدا أشعار بٌوت خازما  

راحما رإوفاا  براا  بً فكنت....  ذا قبل من الذي العام فً زرتك  

راجما شهاباا  عنً جسدي من....  مارد لكل كانت زٌارة  

خواتما لً لؤلعمال ٌكون....  زٌارتً أرتجً إنً والٌوم  

وناظما ناثراا  الكتاب هذا....  لها إرهاصاا  جعلت لكننً  

نادما آب حٌن كفاا  عض ما....  وآمبلا  قاصداا  أتاك ومن  

[ 66/ق ] 

سالما الشرور كل من ودمت....  شرى برق ما هللا علٌك صلى  

دابما السرور ؼض لٌجتنً....  تجمبلا  بها ابنً بعثت وقد  

نابما ٌزال ال أمن ظل فً....  آماله من الؽاٌات لٌبلػ  

… 
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[ عصره علماء ] 



 فً لعٌونهم استقصاء دون عنهم هللا رضً األعبلم وشٌعتهم السبلم، علٌهم البٌت أهل من عصره علماء عٌون فٌه نذكر: فصل

طبقتان وهم الزمن، ذلك فً ومشاهٌرهم الٌمن، : 

لعذر عنهم تخلؾ ممن عصرهم فً هو ومن بنصرته، القابمون دعوته أٌام فً العٌون: األولى . 

 لعذر، عنهم وتخلؾ عصرهم فً هو ومن طرٌقته، اتباع فً األولى بالطبقة ولحقوا خبلفته، أٌام فً فقهوا الذٌن: األخرى والطبقة

 بن أحمد بن المطهر بن نهشل بن هللا عبد بن الدٌن أمٌر الرسول، آل شٌخ والصدر، العلماء تاج البحر، العبلمة اإلمام السٌد أولهم

 بن المطهر بن المرتضى بن ٌحٌى بن المطهر بالؽمام المظلل هللا على المتوكل اإلمام بن إبراهٌم بن محمد بن الدٌن عز بن هللا عبد

 عٌن كان ،(السبلم علٌه) الحسٌن بن ٌحٌى الحق إلى الهادي اإلمام بن أحمد بن علً بن المطهر بن محمد بن المطهر بن القاسم

 هللا سبلم باهلل المنصور اإلمام موالنا منهم وقته، فً العلماء جل عنه أخذ زمانه، فً فن كل فً وشٌخهم أوانه، فً الكرام العترة

 عام حوث فً اآلخرة جمادى شهر فً توفً وؼٌرهم، أوالده سابر وكذا علٌه، هللا سبلم باهلل المإٌد المإمنٌن أمٌر موالنا وولده علٌه،

م;989:إبرٌل]وألؾ وعشرٌن تسع ]. 

(1/294) 

________________________________________ 

 الحسٌن بن الهادي بن ٌحٌى بن صبلح بن الدٌن شرؾ بن الحسن العابدٌن وقمر الدٌن، شرؾ المجاهد الزاهد العبلمة السٌد: ومنهم

 علً بن حمزة بن سلٌمان بن حمزة بن ٌحٌى بن أحمد بن الدٌن تاج الملقب وهو محمد بن علً بن المهدي بن إدرٌس بن محمد بن

 بن إبراهٌم بن القاسم بن الحسٌن بن هللا عبد بن ٌحٌى بن الرحمن عبد بن الحسن الزكٌة النفس اإلمام القاسم أبً بن حمزة بن

 مقصوداا، العلم فً إماماا  عنه هللا رضً كان السبلم، علٌهم طالب أبً بن علً بن المثنى الحسن بن الحسن بن إبراهٌم بن إسماعٌل

 ثمان سنة من القعدة شهر فً توفً معدوداا، األخبلق ومكارم والجهاد والزهادة العبادة وفً مورداا، الحاجات وذوي للطلبة ومنهبلا 

بشهارة الشرفٌن ذي مشهد[ 67/ق]فً وقبره ،[م:989]وألؾ وعشرٌن . 

 فتٌان من هللا رحمه كان معروؾ، نسبه السبلم، علٌه القاسم اإلمام عم علً بن عامر المناصر المجاهد المثاؼر العبلمة السٌد: ومنهم

سخٌاا  فاتكاا، شجاعاا  طالب أبً آل . 

(1/295) 

________________________________________ 

ا، لئلسبلم علماا  هللا رحمه عامر السٌد وكان: به هللا نفع الشرفً محمد بن أحمد العبلمة السٌد قال  جامعاا، األخبلق لمكارم ونظماا  نافعا

 من وجمع القٌوم، الحً طاعة فً والدإب العلوم على اإلكباب على شبٌبته سن فً أقبل والفواضل، الفضابل كثٌر الشمابل، حسن

 التواضع كثٌر لئلخوان، القٌاد سلس هللا رحمه وكان الفنون، تلك جٌمع فً وأقرأ وعربٌة، وفقه، أصول، من وافرة جملة العلوم

 كثٌراا  وذكر نصرته، إلى وبادر دعوته، أجاب أخٌه، ابن وهو السبلم علٌه القاسم اإلمام دعا ولما أبٌة، ونفس علٌة، همة مع للخبلن،

 وحارت أبصارهم، للفحها عمٌت حرب نار األعداء على وأشعل سٌاسة، أحسن األمور وساس شؤنه، وارتفع: قال ثم أخباره، من

 حدة مع اإلوداء على ظلٌبلا  وظبلا  األعداء، قلوب فً شبحاا  وصار األموال وبذل العساكر، وقاد الجٌوش وجٌش أفكارهم، لحرها

 ثمان عام رجب شهر فً واستشهد آمٌن، بركاته من وأعاد هللا رحمه وٌعتذر رجوع، أحسن ٌرجع ثم ؼضب إذا تلحقه كانت

صرٌم بنً ببلد من خمر فً مشهور مزور وقبره ،[م9844ٌناٌر]وألؾ . 

(1/296) 

________________________________________ 

 بن هللا عبد بن الحكٌم بن علً بن داود بن علً بن هللا عبد بن صالح بن الدٌن صبلح الحمد شٌبة الحبر العبلمة الزاهد السٌد: ومنهم

 اإلمام بن محمد بن هللا عبد بن علً بن القاسم اإلمام بن جعفر بن محمد بن القاسم بن إبراهٌم بن القاسم بن داود بن مهنى بن عسكر

 تاسع فً توفً السبلم، علٌهم طالب أبً بن علً بن الحسن بن الحسن بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن الرسول آل نجم القاسم

 العترة فضبلء من وكان هللا، حرسها بشهارة الشرفٌن ذي مشهد فً ودفن ،[م:985نوفبمر98]وألؾ وأربعٌن ثمان سنة رجب شهر

 محمد باهلل المإٌد واإلمام محمد، بن القاسم واإلمام السبلم، علٌه علً بن الحسن اإلمام عاضد وعبادة، وجهاداا  وعمبلا  علماا  وأبمتها،

علٌه هللا رضوان قبره على ٌكتب أن أوصى ومما والرسابل، والخطابة الفتٌا أكثرها فً إلٌه وكان السبلم، علٌهم : 



عقابها ألٌم نفسً تقى ربً....  بها ألقى وسٌلة عدمت لما  

بها وكفى بها وكفى بها وكفى....  وسٌلة إلٌه رحمته صٌرت  

(1/297) 

________________________________________ 

 بن علٌان بن ٌحٌى بن قاسم بن ٌحٌى بن أحمد بن المهدي بن علً بن المهدي بن إبراهٌم الدٌن صارم المجاهد العبلمة السٌد: ومنهم

 بن العٌانً علً بن القاسم باهلل المنصور بن جعفر بن الشرفٌن ذي محمد بن[ 68/ق]الحسٌن بن جحاؾ الملقب الحسٌن بن محمد

 السبلم، علٌه اإلمام مشابخ أحد وهو وجهاداا، وعمبلا  علماا  العترة عٌون من وكان علٌه، هللا صلوات الرسً القاسم اإلمام بن محمد

 مشهوراا  وكان العظماء، محاورة فً لسانهم وكان الفضبلء، والسادة السبلم، علٌه اإلمام أوالد مع باهلل المحروسة شهارة فً أسر

بقٌن لسبع السبت ٌوم وتوفً علمه، وسعة قدره، علو مع بالتواضع  ٍ  أؼسطس94]وألؾ عشر إحدى سنة صفر شهر من لٌال 

 عمرها التً المدرسة عند الدٌن شمس بن صبلح بن مطهر السٌد قبة فً الباب عند الٌمنى الزاوٌة فً كوكبان فً وقبره ،[م9844

السبلم علٌه الدٌن شرؾ اإلمام . 

ا، وكان إبراهٌم، بن المهدي العالم السٌد ولده: ومنهم السبلم علٌه باهلل المإٌد اإلمام شٌوخ أحد وهو عالما . 

 بن صبلح بن علً المفسدٌن المردة أعدابه على هللا وسٌؾ الدٌن جمال المجاهد، العامل العالم الماجد النجٌب السند السٌد: ومنهم

 بن عٌسى بن هللا عبد بن إسماعٌل بن هللا عبد بن الحسن بن علً بن ٌحٌى بن الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد

 هللا صلوات طالب أبً بن علً بن الحسن بن الحسن بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن القاسم بن محمد بن هللا عبد بن إسماعٌل

القاسمً العبالً علٌه . 

(1/298) 

________________________________________ 

 والشجاعة والحلم، بالعلم المشهورٌن البٌت أهل فتٌان من هللا رحمه السٌد هذا وكان: تقدم فٌما ذكره وقد به هللا نفع أحمد السٌد قال

 فً اعتقله الرحٌم عبد األمٌر وكان الجهاد، فً مشهورة السبلم علٌه اإلمام ٌدي بٌن مقامات وله والكمال، األخبلق وحسن والسخاء،

 ٌخبره الحماطً علً بن ٌوسؾ الدٌن نجم الفقٌه إلى الدعوة قبل السبلم علٌه اإلمام أرسله الذي وهو جهته، من خوفاا  مبٌن حصن

 ٌقضً والمساكٌن، الضعفاء من لكثٌر مبلذاا  هللا رحمه السٌد هذا وكان الدعوة، بؤمر جهته فً ٌقوم وأنه الدعوة على عازم بؤنه

 ببلد من القرٌب جدهم ولعل حجة، جهات من العبال بلد ٌسكنون وأقاربه والده وكان سهلة، حسنة وشفاعات بسعاٌات حوابجهم

 هللا عبد بن إبراهٌم بن علً: الدٌن جمال الكامل المجاهد الفاضل العالم السٌد أقاربهم ومن بهم، ٌتصلون هنالك قرابة ولهم الحرجة،

 بن إسماعٌل بن هللا عبد بن الحسن بن علً بن ٌحٌى بن الحسن بن محمد بن علً بن الهادي بن المهدي بن صبلح بن إبراهٌم بن

 جهة من محنكة أشراؾ وأصحابه المحنكً، الحٌدانً العٌانً القاسم أبو وهو هللا، عبد بن إسماعٌل بن عٌسى بن هللا عبد بن عٌسى

 شهارة فً[[ م9848 نوفمبر8]وألؾ عشرة تسع سنة األصب رجب شهر خامس الخمٌس ٌوم هللا رحمه توفً صعدة، خوالن حٌدان

به هللا نفع مزور مشهور فٌها[ 69/ق]المٌدان مسجد من قرٌب وقبره باهلل، المحروسة . 

(1/299) 

________________________________________ 

 سنة صفر فً توفً علٌه، هللا رحمة علً بن عامر بن أحمد السخً بن السخً التقً الورع الكامل العبلمة الفاضل السٌد: ومنهم

 األخرى الطبقة من وهو هللا، حرسها شهارة فً باهلل المنصور اإلمام قبة صرح فً وقبره ،[م9895 مارس]وألؾ وعشرٌن اثنٌن

سهواا  هذا فً ورسم . 

 الدٌن عز المسابل لؽرابب المصمود الطلبة وكعبة واألرامل، األٌتام ؼوث والفواضل، الفضابل ذو المبجل العالم اإلمام السٌد: ومنهم

 حمزة، بن ٌحٌى باهلل المإٌد اإلمام بن محمد بن هللا عبد بن علً بن إبراهٌم بن محمد بن عشٌش الملقب هللا عبد بن علً بن محمد

ا، العلم فً هللا رحمه كان الحوثً،]........[  مشهور ونسبه  النذور إلٌه تؤتً الفضل، مشهور ومقاماا، علماا، الشهٌر الفضل وفً إماما

 هجرة فً هللا رحمه توفً األوفر، الحظ الجهاد فً وله الحمٌدة، البركات المؤل من والعامة الفضبلء فٌه وٌعتقد البعٌدة، الببلد من

م9844 دٌسمبر:9]وألؾ وثبلثٌن اثنٌن عام من صفر شهر عشر رابع فً حوث ]. 



(1/300) 

________________________________________ 

 النافعة والتصانٌؾ الؽزٌرة، والعلوم الشهٌرة، الفضابل ذي الطاهرٌن، العترة وشٌخ الدٌن، شمس العبلمة الحبر السٌد موالنا: ومنهم

 األمٌر بن ٌحٌى بن القاسم بن محمد بن أحمد بن صبلح بن محمد بن الدٌن صبلح بن محمد بن أحمد الدٌن شمس القاطعة باألدلة

 اإلمام بن محمد بن الحرازي القاسم بن علً بن ٌحٌى بن محمد بن علً بن سلٌمان بن القاسم بن هللا عبد بن ٌحٌى بن المترجم داود

 البسامة شرح( المضٌة الآللا) التصانٌؾ من له العالمٌن، رب هللا صلوات علٌهم القاسمً الشرفً الرسً إبراهٌم بن القاسم

 األزهار شرح وكتاب مجلد األساس وشرح ضخمٌن، مجلدٌن الكبٌر األساس شرح وله السبلم، علٌهم البٌت أهل سٌرة فً الصؽرى

فٌه والكدح العلم طلب على ٌحضه قرابته لبعض قوله علٌه هللا رضوان شعره محاسن ومن ذلك، وؼٌر األدلة ٌتضمن : 

العالً الكوكب على تعلو همة له....  شهامة ذي امرئ بٌن كم صاح أٌا  

مكسال ؼٌر بها صب بؤبكارها....  متٌم المعانً خبٌات عشٌق  

الحالً الثمر حافاتها من ٌقطؾ....  جنة روضة التدرٌس حلق ٌرى  

أحجال وربة نفس هوى بعشق....  ؼشى إذ القٌس امرئ أؼشاه وآخر  

وأوصالً لدٌك رأسً قطعوا ولو....  قاعداا  أبرح ال وهللا لها فقال  

 الصبلة أراد وقد مور وادي على أسفاره[ :6/ق] بعض فً مر أنه خدمه من بعض أخبرنً مصقعاا، بلٌؽاا  علمه سعة مع وكان

ارتجاالا  وقال ٌده، فً كان بما فرمى األراك شجرة على بصره وقع ثم بها، فؤتاه السواك شجرة الخادم ذلك من وطلب : 

سواكا للسواك ٌوماا  وآخذ....  أراكا أراك ٌا أنً أتحسب  

(1/301) 

________________________________________ 

 العلماء عٌون من هللا رحمه وكان علٌه، هللا رضوان التام الجناس مع المعنى وإصابة الببلؼة هذه فتنظر علً خفً بٌتاا  زاد وأظنه

الفساد أهل ومباٌنة الجهاد فً الطولى الٌد وله الفضبلء، وبقٌة . 

 ٌرفعن طرٌق فً النساء من حواطب أصوات األٌام بعض فً سمع أنه األهنوم جبل من معمرة هجر بلدة أهل بعض أخبرنً

 فارقت لم وإن وأمثالها هذه من التوبة من بد ال: وقال البلد، أهل جمع ثم فؽضب: قال التعب، من أنفسهن على ٌروحن بما أصواتهن

 ببلدكم ؼٌر إلى خرجت هذا من شًء بلؽنً أو سمعت فإن هللا أرض فً مهاجراا  بلداا  وعشرٌن تسعة موفٌة البلد هذه: قال ثم بلدكم،

 خمس القعدة ذي وعشرٌن ثبلثة األربعاء ٌوم) فً هللا رحمه توفً كثٌراا، وخافوا الوحشة معهم فحصل. قال كما أو الثبلثٌن فً أو

 والنذور، واإلحٌاء للقراءة مقصودة عظٌمة قبة وعلٌه مشهور، مزور مسجدها عند معمرة هجرة فً وقبره ،( األلؾ بعد وخمسٌن

علٌه هللا رضوان بالقراءة تعاهده وكان طوٌلة، بمدة موته قبل قبره احتفر وكان . 

 سلٌمان بن علً بن الهادي بن علً بن محمد بن أحمد والكرم، بالفضل المعروؾ العلم، العبلمة العقٌد الحمٌد الشهٌر السٌد: ومنهم

 هللا إلى الداعً اإلمام بن القاسم بن ٌحٌى بن أحمد بن هللا عبد بن علً بن رؼٌب الملقب الحسن بن أحمد بن سلٌمان بن أحمد بن

 إبراهٌم بن الرسً القاسم بن الحسٌن بن ٌحٌى الحق إلى الهادي بن أحمد هللا لدٌن الناصر بن ٌحٌى باهلل المنصور اإلمام بن ٌوسؾ

الهادوي المحرابً العالمٌن، رب سبلم علٌهم طالب أبً بن علً بن السبط الحسن بن المثنى بن الحسن بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن . 

(1/302) 

________________________________________ 

 عن األلسن تقصر بما الشٌم، ومحاسن األخبلق، مكارم من جمع قد السٌد هذا وكان: استشهاده ذكر عند به هللا نفع أحمد السٌد قال

 وسعة الجانب، ولٌن بالحقوق، وفاءوال والتواضع النفس على واإلٌثار البشر وحسن الكرم أما رقمه، عن األقبلم وتكل وصفه،

 بركاته من وأعاد هللا رحمه فإنه فٌه، ومخلوق علٌه مجبول فؤمر األخبلق، مكارم من وؼٌرها األبٌة، والنفس العالٌة، والهمة الصدر،



 بها تدرب قد أنه إال ٌقول ال الفضابل من هللا خصه ما ورأى أحواله وتدبر ٌعرفه ٌكن لم ممن رآه من حداثته سن وفً شبابه أول من

 إلٌه ومال أحبه، إال وٌخالطه أحد ٌراه ال أنه حتى خالطه من كل منه هذا[ ;6/ق] ٌعلم كثٌرة، رٌاضة بها نفسه وراض طوٌلة، مدة

 .قلبه

 فً بالبحث إال منها شًء فً ٌرض ولم متقنة، قراءة الفنون جمٌع فً وقرأ زاد، بل اإلجتهاد درجة بلػ هللا رحمه فإنه العلم وأما

تزوج قد كان فما الزواجة حتى كلها العبلبق وقطع سنة، عشر اثنً ولعلها مدة، للقراءة وتجرد حقابقها، على والؽوص دقابقها، . 

 ووضع الصعبة، لؤلمور والتحمل رعاٌة، مثلها لٌس التً والرعاٌة الحقوق، وأداء والحزم وٌورد ٌصدر لما والمعرفة السٌاسة وأما

 والشرع للعقل المطابق وجوهها على األوامر إٌقاع من ٌراه لما والنهً األمر فً إال ٌولد لم أنه ٌظن ٌراه فالذي محله، فً شًء كل

 فما الفضل، أهل وتقرٌب الظالم، ٌد على واألخذ للمظلوم، واإلنصاؾ مواضعه، فً واللٌن مواضعها، فً والشدة والحلم األناة مع

الشاعر بقول أحقه : 

ٌعاب علٌه ٌثنى ما بؤحسن....  كؤنه حتى المدح حد تجاوز  

(1/303) 

________________________________________ 

 فً مسور رأس فً وقبره]............[  فً علٌه هللا رضوان شهادته وكانت قبره، وموضع وفاته، وموضع شهادته ووصؾ قال ثم

كثٌرة جهات من للزٌارة تقصد عظٌمة قبة علٌهما هللا رضوان أخٌه وعلى علٌه ومعمور رتب، بٌت . 

 علٌهما، هللا رضوان أخٌه مع استشهد فاضبلا، عالماا  فكان هللا رحمه علً بن محمد بن علً المجاهد العالم الفاضل السٌد أخوه وأما

المذكورة القبة فً وقبراهما . 

 مجاهداا  هللا رحمه وكان الهادوي، المحرابً علً بن محمد بن هللا عبد الدٌن فخر الصابر المجاهد المثاؼر العبلمة السٌد وأخوهما

 باهلل المحروسة شهارة من كوكبان إلى قبض ممن وهو المراد، أقصى العلم فنون فً وله الجهاد، فً مشهورة مقامات لهم منصوراا،

المحراب فً توفً األعبلم، والسادة السبلم علٌه اإلمام أوالد مع [......]. 

ا، فقٌهاا  كان محمد بن الحسٌن العبلمة السٌد وأخوه توفً ببلده، فً كثٌراا  القضاء ولً عالما  [...........]. 

 وله بقاه، هللا أطال المعمرٌن من وهو المحنكً، الحٌدانً القاسمً إبراهٌم بن علً المناصر المجاهد المثاؼر العبلمة السٌد: ومنهم

 بن أحمد المهدي اإلمام مشهد بٌن ذي فً مدته آخر وأقام المثل، فٌه بتحقٌقه ٌضرب ممن فإنه الزٌدٌة فقه سٌما الطولى الٌد العلم فً

[ 74/ق] فً اآلن وهو سنة، ثبلثٌن من نحواا  المقدس المشهد ومصالح إلٌه، الببلد تلك والٌة السبلم علٌه اإلمام وجعل الشهٌد، الحسٌن

علٌها وستٌن ثبلث عام تؤرٌخ . 

(1/304) 

________________________________________ 

 بن إبراهٌم بن محمد بن علً بن محمد بن أحمد بن ٌحٌى بن أحمد بن محمد بن علً الزاهد الفاضل العبلمة الشهٌد السٌد: ومنهم

 الداعً ٌوسؾ اإلمام بن القاسم بن األشل ٌوسؾ اإلمام بن محمد هللا سبٌل فً المجاهد بن ٌحٌى بن علً بن محمد بن علً بن أحمد

خوالن ببلد من جدٌرة ٌسمى بلد من الجدٌري الهادوي الهادي بن أحمد الناصر بن ٌحٌى اإلمام بن . 

 رضوان أسر وشجاعة، وورعاا  وعمبلا، علماا  السبلم علٌهم البٌت أهل أعٌان من هللا رحمه السٌد هذا وكان: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 به، هللا نفع أحمد السٌد وذكره التوقٌع، هذا فً ذكرته وقد هللا، لعنه التركً مصطفى الطاؼً األمٌر وقتله رحبان، وقعة فً علٌه هللا

 وهو الترك وتؤرٌخ المدة، تلك فً ألنه المعدلة؛ الشهادة حكم فً فهو الترك تؤرٌخ من جمعه فٌما هللا لطؾ بن عٌسى السٌد وذكره

 صوته بؤعلى ٌصٌح لٌلة كل وفً أسبوع من أقل إال بعده ٌبق فلم كلنجاا، ٌسمى بسبلح عبله الطاؼً هذا أن الخصم كإقرار فهً معهم

 فٌما علٌه هللا رضوان وقبره واستمرت، ظهرت مما وهذه جدٌرة، سٌدي ٌكفً ٌكفً ٌكفً: عنده الذٌن أصحابه جمٌع ٌسمعه حتى

م9;97] وألؾ ست عام]........[  شهر فً استشهاده وكان الحبحب، ٌخرج التً الطرٌق إلى أقرب الكٌنعً وقبر القصر بٌن ]. 

(1/305) 



________________________________________ 

 بن علٌان بن ٌحٌى بن قاسم بن ٌحٌى بن أحمد بن المهدي بن إبراهٌم بن علً بن الحسٌن الدٌن شرؾ الكبٌر العبلمة السٌد: ومنهم

 بن هللا عبد بن علً بن القاسم بن جعفر بن محمد بن الحسٌن بن اسماا  ال لقباا  بجحاؾ الملقب محمد بن الحسٌن بن محمد بن الحسن

 فً الزمان وأفراد األعٌان، من كان طالب، أبً بن علً بن الحسن بن الحسن بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن القاسم بن محمد

 رحمه توفً نكٌر، ؼٌر من المهمات فً إلٌه والمرجع التدبٌر، بكمال زمانه فً فمعروؾ ذلك ومع المشهورة، والفضابل الؽزٌر العلم

مزور بٌته جنب إلى وقبره ،[م9866]وألؾ وخمسٌن أربع عام من]......[  شهر فً هللا . 

 ٌحٌى بن أحمد بن المهدي بن إبراهٌم بن الهدى بن ٌحٌى بن الخالق عبد بن صبلح الدٌن صبلح الكامل األدٌب العالم السٌد: ومنهم

 جعفر بن الشرفٌن ذي محمد بن الحسٌن بن علً بن محمد بن الحسٌن بن محمد بن جحاؾ الحسن بن علٌان بن ٌحٌى بن القاسم بن

]......[ توفً الوقت، زمخشري: فٌه ٌقال بلٌؽاا، نسابة مإرخاا، فاضبلا  أدٌباا  عالماا  السٌد هذا وكان ، العٌانً علً بن القاسم اإلمام بن

79/ق] حبور بلدة فً وقبره ]. 

(1/306) 

________________________________________ 

 محمد اإلمام بن أحمد بن علً بن صبلح بن المهدي بن محمد بن علً بن إبراهٌم بن علً الزاهد الكبٌر العالم الشهٌر السٌد: ومنهم

 بن علً بن ٌحٌى بن الحسٌن بن البركات أبً بن الحسٌن بن البركات أبً بن الحسٌن بن علً بن فلٌتة بن الحسٌن بن جعفر بن

 المعروؾ وهو طالب، أبً بن علً بن الحسن بن الحسن بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن القاسم بن محمد بن الحرازي القاسم

السٌرة فً معروؾ هو كما بنصره فقام السبلم علٌه اإلمام باٌع أن بعد[ م9;97] وألؾ ست عام فً هللا رحمه توفً بالعالم، . 

 كثٌر عن وسمعت الشهٌر، والفضل الؽزٌر، بالعلم معروفاا  السٌد هذا وكان القطابري، صبلح بن محمد الكبٌر العبلمة السٌد: ومنهم

قطابر بهجرة[ م;984] وألؾ عشرة ثمان عام فً هللا رحمه توفً لئلمامة، أهل السٌد هذا أن السبلم علٌه القاسم باهلل المنصور عن . 

 بالببلؼة معروفاا  أخٌه تلو وكان الٌحٌوي، القطابري صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد الكامل الفصٌح العالم السٌد صنوه: ومنهم

 .والشعرالحسن

 الناصر األعظم السبلم علٌه اإلمام مع والرباط الجهاد وله مبجبلا، معظماا  وكا المإٌدي، أحمد ابن الطٌب الكبٌر الجلٌل السٌد: ومنهم

توفً السبلم، علٌه القاسم اإلمام ومع به، هللا نفع داود بن علً بن الحسن هللا لدٌن  [.......]. 

(1/307) 

________________________________________ 

 نب الدٌن عز الحق إلى الهادي اإلمام المإمنٌن أمٌر بن المهدي بن أحمد بن الهادي بن داود الدٌن صارم الكبٌر الجلٌل السٌد: ومنهم

 ٌوم توفً ،(األساس على المشهور الشرح) منها مصنفات وله كاملة، العلم فً ورباسة وأبهة، جبللة له وكان السبلم، علٌه الحسن

 السبلم، علٌه لئلمام زابراا  وصل وقد ،[م9858] وألؾ وثبلثٌن خمس سنة األول ربٌع شهر من بقٌن لست الضحى وقت األربعاء

مشهور مزور فهو المعروفة، القبة علٌه وعمر السبلم، علٌه اإلمام علٌه وصلى المنصور، بالمخٌم آقر معمور فً وفاته فكانت . 

 والصبر، الجهاد أهل من وكان المإٌدي، الدٌن عز بن أحمد بن محمد الدٌن عز المجاهد العبلمة السٌد: سناا  أصؽر كان وإن ومنهم

هنالك وقبره فللة، هجرة فً[ م9896] وألؾ وعشرٌن أربع عام من]......[ شهر فً شهٌداا  توفً الؽزٌر، والعلم . 

 هذا نقل أنه الٌحٌوي الجبلل بن محمد بن أحمد الفاضل السٌد أخبرنً) الهادوي، الرؼافً ٌحٌى بن أحمد الزاهد العبلمة السٌد: ومنهم

[ 74/ق] رحمه جسده من ففاح والرٌاحٌن الطٌب من شٌباا  استصحب وأنه شًء، منه ٌتؽٌر لم فوجده أوأكثر بعامٌن هللا رحمه السٌد

توفً المسك، رابحة هللا  [.......]). 

 ٌحٌى اإلمام بن محمد بن هللا عبد بن علً بن الحسٌن بن محمد بن الحسن بن) محمد بن الحسن العالم الفاضل، الجلٌل، السٌد: ومنهم

الحوثً الحسٌنً( السبلم علٌه . 

(1/308) 



________________________________________ 

 أمٌر بن محمد بن هللا عبد بن علً بن هللا عبد بن ٌحٌى بن الهادي بن هللا عبد بن محمد الدٌن عز الخطٌب العبلمة السٌد: ومنهم

 القضاء ولً الخشوع، كثٌر الدمعة، ؼزٌر خطٌباا، عامبلا  عالماا، فاضبلا  كان الحوثً، الحسٌنً حمزة بن ٌحٌى باهلل المإٌد المإمنٌن

 وعشرٌن تسع عام القعدة شهر فً منه بوصٌة السبلم علٌه اإلمام موالنا عن حاج وهو عرٌش، أبً فً توفً وجهاته، الظفٌر فً

م9844 سبتمبر] وألؾ ]. 

إلٌه واالعتزاء بإمامته قولهم مع ألعذار نصرته عن تؤخروا الذٌن العلماء ومن . 

 إبراهٌم بن الهادي بن هللا عبد بن محمد بن إبراهٌم بن هللا عبد بن أحمد بن صبلح الدٌن صبلح الفهامة الحبر العبلمة، السٌد: منهم

 وقبره ،[م9896] وألؾ وعشرٌن أربع عام].......[ شهر فً توفً متبحراا، عالماا  كان الوزٌر، بابن المعروؾ المرتضى بن علً بن

مشهور مزور صنعاء فً . 

(  فً توفً جبرٌل، بن المإٌد بن علً الهادي اإلمام بن الحسن بن صبلح بن الدٌن عز بن محمد بن الدٌن عز العبلمة السٌد: ومنهم

صنعاء فً وقبره].......[  عام].......[  ) . 

 فً عمدة العلم، فً إماماا  كان الدٌن، عز بن محمد: الحق أهل ولسان الفرق، مفتً الشهٌر، الخضم البحر الكبٌر، العالم ولده: ومنهم

م9864 نوفمبر] وألؾ خمسٌن سنة شعبان شهر من ٌوماا  عشر الثنً توفً األحمدٌة، والعترة الزٌدٌة، علماء ]. 

(1/309) 

________________________________________ 

 الدٌن جمال العالم القاضً أخبرنً عالمٌن، وكانا هللا، عبد بن محمد وولده المإٌدي، علً بن هللا عبد الدٌن فخر العبلمة السٌد: ومنهم

 الحسن هللا لدٌن الناصر اإلمام خبلفة علٌه والطعن لئلمامة ٌصلح هو: لهم ٌقول القاسم اإلمام سمع أنه الرجال أبً بن أحمد بن علً

 محمد بن أحمد الدٌن شمس العبلمة السٌد ذلك وذكر تقدم، كما أٌامه آخر فً وتاب ، السبلم علٌه واإلمام السبلم، علٌه علً بن

 سبلم باهلل المإٌد اإلمام إلى وصل أنه علً بن هللا عبد بن محمد األفخم الربٌس األعلم، اإلمام السٌد: ولده فً فقال به، هللا نفع الشرفً

: قال والندم، التوبة وأظهر ،[م;984] وألؾ وثبلثٌن ثمان سنة فً المإٌد وآل صنعاء أهل من وصل من وصول مع آقر إلى علٌه هللا

 وانتقل ،[75/ق]صنعاء فً أمواله جمٌع وباع سبحانه، هللا إلى واإلنابة التوبة وأخلص المذكور هللا عبد بن محمد السٌد حال وحسنت

 هللا رحمه[ م9857 ٌونٌو]وألؾ وأربعٌن أربع عام الحرام الحجة شهر ثامن الجمعة لٌلة فٌها توفً حتى فٌها فبقً صعدة إلى بؤهله

األبرار رحمة . 

(1/310) 

________________________________________ 

 ولده نقله ثم األلؾ، بعد عشرة ثبلث سنة إلى فلبث ؼٌر ال بها ٌنتفع قرٌات له وتركوا ٌسنم فً قرروه األتراك فإن والده وأما: قال

 والندم اإلمامة عن والتنحً التوبة أظهر قد وكان بها، مدته تطل ولم ذلك، اقتضت ألمور بؤوالده صعدة من قرٌباا  العشة إلى صبلح

 فللة فً وقبره الدواري، صبلح بن أحمد زمانه فً الشٌعة إمام العبلمة القاضً ٌدي على وذلك السبلم، علٌه اإلمام منازعة على

 السٌد بهذا باجتماعهم هللا نعمة ٌعظمون حسنة أشعاراا  المإٌد آل السادة لبعض وسمعت السبلم، علٌه الدٌن عز اإلمام قبر من قرٌباا 

المكرم بٌتهم أهل وبقٌة المعظم، شٌخهم فإنه . 

 محمد بن هللا عبد بن علً بن الحسٌن بن محمد بن أحمد بن هللا عبد بن محمد المشهور المفلق الشاعر الفصٌح العبلمة السٌد: ومنهم

 حتى الشعر فً وامتداحهم الدنٌا أهل مخالطة فً واسترسل عالماا، مقوالا  بلٌؽاا  كان الحسٌنً، الحوثً السبلم علٌه ٌحٌى اإلمام بن

 إمامته، وٌعتقد السبلم علٌه اإلمام حق ٌعرؾ ممن ألنه وذكرته وأناب، تاب ثم أخبار، معهم وله الترك، بملوك واتصل علٌه ؼلب

].......[  توفً المستعان، هللا بوابقها، من وخلص عبلبقها، سلم من قل التً الدنٌا حبابل به تعلقت وإنما فابقة، رابقة أشعار فٌه وله

76/ق].........[ ] عام ].............. [...................]. 

[ حٌاته أٌام فً عٌوناا  وكانوا خبلفته فً نبلوا الذٌن الثانٌة الطبقة وأما[ 77/ق . 

(1/311) 



________________________________________ 

 الهدى ونجوم الطؽام، أعدابه وحتؾ وسوره، أبمةاإلسبلم الكرام، أوالده والتعظٌم، الجبللة فً وأشهرهم ٌم،التقد فً وأوالهم أولهم

 المإمنٌن أمٌر بن محمد باهلل المإٌد المرسلٌن سٌد دعوة ومعلن المبٌن، بالحق الصادع المسلمٌن، وسٌد المإمنٌن، أمٌر موالنا ونوره،

 فمحلهما علٌهما، هللا رضوان المإمنٌن أمٌر ابنا والحسٌن الحسن،: الخلق خٌر ملة وعضدا الحق، نصٌرا وأخواه علٌه هللا صلوات

 أن تستحق مناقبهما وسابر كذلك، وجهادهما والجبل، السهل أهل عنهما فٌه ٌختلؾ ال الذي المحل، فً واستمر ظهر كما العلم فً

 ثمان عام شوال ثانً شمس ؼروب عند علٌه هللا رحمة الحسن توفً ذكراا، العلم فً أظهرهما الحسٌن وكان كتاباا، أو باباا  لها ٌفرد

 توفً والحسٌن مشهور، مزور ضوران من الحصٌن فً وقبره هللا، رحمهما الحسٌن أخوه علٌه وصلى ،[م:985ماٌو]وألؾ وأربعٌن

 العبلمة السٌد أخٌه ولد علٌه وصلى ذمار، محروس فً[ م9864 ٌونٌو]وألؾ خمسٌن عام اآلخر ربٌع شهر ثامن الجمعة لٌلة فً

بقاه هللا أطال الحسن بن محمد . 

بصبح المعروؾ الؽربانً القاسمً ٌحٌى بن محمد بن الناصر اإلسبلم جمال العبلمة السٌد: ومنهم . 

 تفسٌره وجمع األوفر، الحظ العلم فً له ناسكاا، فاضبلا  كان الشرفً، إبراهٌم بن أحمد بن هللا عبد المتكلم العبلمة السٌد: ومنهم

 الثنً الزوال قبٌل اإلثنٌن ٌوم فً هللا رحمه توفً وتفسٌرهم، األبمة نصوص هو إنما لمثله الوجود قلٌل( المصابٌح)بـ المعروؾ

الؽربً الباب إلى أقرب الشرفٌن ذي فً وقبره ،[م9879] وألؾ وستٌن اثنٌن عام الخٌر صفر من مضت لٌلة عشرة . 

(1/312) 

________________________________________ 

 األخٌار النجباء السادة من وهو هللا، حفظه الشرفً صبلح بن محمد بن الحسن الدٌن شرؾ األبر المجاهد العبلمة السٌد: ومنهم

بقاه هللا أطال الجهاد وأهل األجبلء، . 

 العلم مع الشحٌح، الورع وأهل الصالحٌن، هللا عباد من كان الشرفً، صبلح بن محمد بن هللا عبد الفاضل العبلمة السٌد: ومنهم

 مما وقبره ،[م9859 ماٌو49] وألؾ أربعٌن عام منه;9 شوال فً المحروسة صنعاء فً هللا رحمه توفً الصادق، والجهاد النافع،

هللا رحمه النحوي حسن القاضً قبر من ٌقرب . 

 توفً ،[78/ق]حلٌماا  مؤلوفاا  سخٌاا  الرباسة، فً ناهضاا  عالماا  كان معروؾ، نسبه ي،المهد بن أحمد العالم الكبٌر الربٌس السٌد: ومنهم

هللا رحمه[ م9857 ٌونٌو8] وألؾ وأربعٌن أربع عام الحجة ذي شهر من بقٌت لعشر األربعاء ٌوم . 

 أبٌه تلو وكان والفضل، والعبادة الزهادة أهل من كان هللا، رحمه الدٌن شرؾ بن الحسن بن محمد الفاضل الزاهد العالم السٌد: ومنهم

 وستٌن ثبلث سنة شعبان سلخ توفً وؼٌرها، والفتٌا الكتابة فً نافعاا  عوناا  باهلل المإٌد اإلمام موالنا حضرة مبلزماا  خبلله، شرٌؾ فً

الشرفٌن مشهد فً علٌهما هللا رحمة أبٌه جنب إلى وقبر ،[م9875 ٌولٌو48] وألؾ . 

 وعمدة العلماء، عٌون من كان علٌه، هللا رحمة الؽربانً القاسمً هللا عبد بن صالح بن محمد المجاهد العبلمة الجلٌل السٌد: ومنهم

 أؼسطس] وألؾ وعشرٌن تسع عام شوال شهر من األربعاء ٌوم من العصر وقت علٌه هللا رحمة توفً علٌه، والصبر الجهاد أهل

علٌهما هللا رحمة العترة وشٌخ الحمد، شٌبة والده منه قرٌباا  وقبر المشهد، فً الشرفٌن ذي فً وقبر ،[م9844 . 
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 بن علً بن محمد بن ٌحٌى بن محمد بن ٌحٌى بن قاسم بن هللا عبد الدٌن فخر العالم الفاضل األولى الطبقة من وأظنه السٌد: ومنهم

 علٌه، هللا رحمة جعفر بن محمد الشرفٌن ذي الكبٌر األمٌر بن علً بن نشوان بن محمد بن إبراهٌم بن محمد بن علً بن نشوان

م9844 سبتمبر] وألؾ وعشرٌن تسع عام من القعدة ذي فً توفً ]. 

 ووصؾ والصدقات، والعبادة الشهٌر بالفضل والدته وذكر سٌران، ببلد من رٌح هجرة بلدة فً توفً: به هللا نفع أحمد السٌد قال

تعالى هللا رحمهما كثٌراا  . 



 بن الحسن بن الشامً علً بن أحمد الدٌن صفً الصمصامة، والمجاهد الفهامة، الفنون جمٌع فً المتبحر العبلمة، السٌد: ومنهم

 محمد بن محفوظ بن المحسن بن ٌحٌى هللا إلى الداعً اإلمام بن أحمد بن سلٌمان بن محمد بن ٌحٌى بن جبرٌل بن الحسن بن صبلح

 اإلمام بن القاسم هللا لدٌن المختار اإلمام بن محمد باهلل المنتصر اإلمام بن هللا عبد األمٌر بن الحسن بن الناصر بن ٌحٌى بن ٌحٌى بن

 وفً القوٌم، الحظ الجهاد وفً العظٌم، المحل العلم فً له علٌهم، هللا سبلم الحسٌن بن ٌحٌى الحق إلى الهادي اإلمام بن الناصر

 بصره، وكؾ والتدرٌس، الفتٌا صنعاء فً علٌه هللا سبلم باهلل المإٌد أٌام آخر فً إلٌه الفخٌم، الذكر والدنٌا الدٌن أمور فً الكمال

تعمٌره هللا أطال المتباعدة، األقطار من ٌردونه للطلبة منهل وهو وزٌادة، عادته بعلومه والنفع . 

ا  الٌحٌوي، القطابري محمد بن أحمد الدٌن شمس العبلمة السٌد: ومنهم  هللا أطال ذكره تقدم وقد هللا، رحمه أبٌه تلو مجاهداا  عالما

 .عمره
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عمره هللا أطال فاضبلا  عالماا  ذري جبل الساكن القاسمً الدٌن نجم بن القاسم الطاهر العالم الفاضل[ 79/ق]السٌد: ومنهم . 

 فً والفتٌا والتدرٌس القضاء إلٌه كبٌراا، عالماا  عمره، هللا أطال الجحافً ٌحٌى بن إبراهٌم الدٌن صارم العبلمة الفاضل السٌد: ومنهم

وحجور ظلٌمة جهات . 

 لدٌن المهدي اإلمام بن الدٌن شمس بن أحمد بن لقمان بن محمد بن أحمد الدٌن شمس المجاهد المجتهد الفهامة العبلمة السٌد: ومنهم

 بعض أخبرنً مثله، وقته فً ٌعلم ال الذي والكدح فٌه، الهمة وأهل الكبار، العلماء من السٌد هذا كان هللا، رحمه ٌحٌى بن أحمد هللا

 وكذا مرة خمسٌن معشره[ كل]ٌعٌد أنه كوكبان شبام فً وكان األزهار، فً شبٌبته أول فً معه قرأ من أخبره أنه العدول آنس فقهاء

 له وكان الدٌن، تاج كحبلن ذلك قبل مسكنه وكان السبلم، علٌه اإلمام أٌام أواخر فً إلٌها هاجر فإنه باهلل المحروسة شهارة فً حاله

 فن فً لمتعلمٌن وقت كل فً أدوال سبعة علٌه كان حتى والدرس المعظم جامعها مبلزمة على والصبر العالٌة الهمة من شهارة فً

 من عوده بعد محٌرب نجد وقعة عقٌب هللا رحمه توفً عظٌم، مبلػ السبلم علٌه باهلل المإٌد اإلمام مع الجهاد فً وله األول، الفن ؼٌر

 إلى فحمل مرضه، وطال الثؽر فً ومرض تهامة إلى وعاد الجنود، بعض فخانه ٌظهر، وكاد لفتحها تجهز فإنه المشرفة مكة ببلد

 مزور هناك وقبره وألؾ، وثبلثٌن تسع عام من رجب شهر ثامن الخمٌس ٌوم فٌه وتوفً عمار، ٌسمى منه موضع إلى رازح ببلد

 .[.............]مشهور
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 والقابمون لدعوته، والملبون لدعوته، الشاهدون األشراؾ من عٌون ذكر فً تقدم كما طبقتان وهم الشٌعة أكابر من العٌون وأما

[ :7/ق]وواعظهم المشهور، وزاهدهم التٌار، علمهم وقاموس األبرار، الشٌعة إمام فؤولهم مدته، فً بهم ولحق تبلهم ومن بنصرته،

 الحجرة وببلد الحنابؾ من بطن إلى نسب الحماطً، محمد بن علً بن ٌوسؾ: الزاهدٌن وعمدة الدٌن، نجم الصدور، فً المإثر

 بها، وتصدق أمواله ووقؾ وتعالى، سبحانه هللا إلى فانقطع رباستهم بٌت ومن الٌسار، أهل من والده وكان حماطة، بنً ٌسمون

 قشٌب بنً من موضع فً آنس ببلد فً واستقر عنهم، وأخذ الفقهاء وخالط متبتبلا  هللا إلى وهاجر بلده،[ أهل] منافع علٌها ببراا  واحتفر

 البلد فً وقبره تذكر، كرامات وله فضله، وعرؾ العبادة على وعكؾ الفضبلء، بعض بمشورة منهم وتزوج رشٌد، بنً ٌسمى

 العابد ذرٌة مصدح هجرة أهل العلماء الفقهاء قصد أٌامه آخر وفً والنذور، الزٌارة إلٌه مشهور، مزور مشهد علٌه المذكور،

 عابدة امرأة فزوجوه لٌلة كل فً ركعتٌن فً جمٌعه القرآن ٌقسم كان أنه وٌروى بالعبادة، معروؾ فإنه منه قرٌباا  ٌزال وال المشهور

 إنه حتى ٌطول ما منه فؤحرز للعلم ارتحل ثم واإلحتٌاط، والورع الزهادة على فنشؤ هللا، رحمه ٌوسؾ الدٌن نجم بسٌدنا فحملت منهم،

 وأخذ المشرفة مكة قصد ثم العامة، علوم من كثٌراا  علماا  عنهم فؤخذ فقهابها شٌوخ فلقً زبٌد فهبط الكدح، شدة من ألم بعض لحقه

 وكان ببلده، وعاد مدة، وسم المحروسة فللة فً وأقام الٌمن إلى فعاد أحد، حاله ٌعرؾ أن ٌكره وكان ذكره، وانتشر كثٌراا  علماا 

علم أنه ٌعلم وال واإلرشاد، التعلٌم على حرٌصاا   
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ا، علٌه هللا رضوان واستشهد ظهر، ما أمره فً كان حتى معروفة ومواضع وهجر رسابل، وله ردها، إال ببدعة  فً وهو مسموما

ورضوانه علٌه هللا رحمة نقم جهة إلى( خزٌمة) فً المقبرة أعلى فً مشهور وقبره ،[م:;97]وألؾ سبع عام فً األسر . 

 واالطبلع بالفهم معروفاا  هللا رحمه كان هللا، رحمه الحماطً ٌوسؾ بن علً الدٌن جمال الماجد الفصٌح العالم المجاهد ولده: ومنهم

 شهر فً وألؾ عشرة خمس عام الحٌمة فً هللا رحمه استشهد والشجاعة، والسخاء األبٌة، والنفس العالٌة الهمة مع العلم دقابق على

هللا رحمه مزور مشهد علٌه معمور محرم فً وقبره ،[م9848]العام هذا من صفر . 

 الدواري صبلح بن أحمد الدٌن شمس وسنداا، متناا  العترة لعلوم المحقق المجاهد العبلمة القاضً صعدة ببلد فً الشٌعة إمام: ومنهم

 أمٌر الولً هللا لدٌن الناصر اإلمام بدعوة نهض واالحتٌاط، واإلرشاد الجهاد وأهل العلماء عٌون من هللا رحمه كان الصعدي،

 عام]...........[  شهر فً توفً السبلم، علٌه المإمنٌن أمٌر موالنا بدعوة ثم ،[;7/ق] السبلم علٌه داود بن علً بن الحسن المإمنٌن

م;984]وألؾ عشرة ثمان ]. 
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 اإلمام أٌام فً العلم طلب فً هاجر ،القنفذة ببلد من التهامً حمزة بن القادر عبد المشهور الفقٌه الحافظ العبلمة القاضً: ومنهم

 ثم السبلم، علٌه علً بن الحسن األعظم اإلمام مع وقام وعمر وقته، فً ونبل علٌه، هللا صلوات الدٌن شرؾ ٌحٌى هللا على المتوكل

ا، فقٌهاا  وكان علٌه، هللا صلوات القاسم اإلمام مع نهض  بن عامر الؽزٌر العلم ذو الشهٌر القاضً منهم: العٌون من عدة عنه أخذ عارفا

 القادر عبد القاضً هذا وكان وؼٌرهما، الهبل صبلح بن سعٌد عم الذي النفع فً وقرٌنه العلم فً وصنوه الذماري، الصباحً محمد

 األخرى جمادى من ثامن فً[ أو] عاشر فً توفً ومخالٌفها، خوالن مشارق من أحد ٌخالفه ٌكاد ال الناس إلى محبباا  مهٌباا  هللا رحمه

 على المشهورة القبة فً راوع بن علً الدٌن جمال العبلمة شٌخه جنب إلى ودفن ،[م9846 أؼسطس 7] وألؾ عشرة ثبلث عام

تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما وولده عامر القاضً ثم القادر، عبد القاضً فٌها معه دفن ثم علً، القاضً على عمرت فإنها العلماء . 

 ومعروؾ ظاهر فقهه اشتهار بالذماري، المعروؾ الصباحً محمد بن عامر المعاضد المجاهد المتقن المحقق القاضً: ومنهم

 ثم علٌهما، هللا صلوات لموالنا ثم علً، بن الحسن هللا لدٌن الناصر األعظم لئلمام جلٌساا  كان المحامد، كمال مع لمسابله بالتدقٌق

 من سمعت ولقد والدنٌا، الدٌن ألمور والمعرفة الكمال معروؾ تعالى، هللا شاء إن سٌؤتً كما علٌه هللا سبلم باهلل المإٌد اإلمام موالنا

زماننا فً منه أكمل أعلم ما: باهلل مقسماا  به هللا نفع الؽشم هللا عبد ابن محمد الزاهد سٌدنا حً . 
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ا  منه أكمل أعلم ما: مقسماا  الفضبلء بعض وقال متقدما . 

 إلٌه بعث عامر سٌدنا أن بقاه، هللا أطال المحٌرسً علً بن القادر عبد: الراشدٌن العلماء قمر الدٌن، وجٌه العبلمة القاضً وأخبرنً

 فلما رسبلا،[ م9845]وألؾ وثبلثٌن ثبلث عام فً قال وأظنه تعالى، هللا شاء إن ذكرهم اآلتً طبقته أهل من الفقهاء من أمثاله وإلى

ا  لنا قال شهارة، محروس إلى إلٌه وصلنا  ما بلؽت فقد للمسلمٌن، عندي أمانة ألعطٌكم المتفرقة الجهات إلى الرسل لكم بعثت: جمٌعا

 ما ؼٌر من عاماا  أربعٌن فٌها أقرأت قد فإنً معرفتً، ٌعرفها أحداا  أعلم فبل( الفاخرة التذكرة) كتاب وهو ٌذهب أن وأخاؾ ترون

 التهامً شٌخه جنب إلى تقدم كما وقبر ،[م:985ٌناٌر]رمضان شهر فً وألؾ وأربعٌن سبع عام هللا رحمه توفً الشٌوخ، من تلقٌته

 عٌون، مع خوالن ببلد إلى فٌه معزٌاا  المإمنٌن أمٌر بن علً موالنا ولده علٌه هللا سبلم باهلل المإٌد اإلمام وأرسل عاشر، فً[ 84/ق]

 به هللا نفع سعٌد للقاضً وكان بالهبل، المعروؾ صبلح بن سعٌد األجل القاضً الخصال جمٌع فً وقرٌنه الكمال، فً صنوه ومنهم

وتهامة صعدة ببلد فً سٌما ال كثٌرة، جهات فً فضبلء أتباع كثرة . 

 علٌه اإلمام سؤله وقد السبلم علٌه اإلمام إلى وصل وقد العلم، مجالس ٌعرؾ ال ممن المشرق مشابخ من رجبلا  سمع من أخبرنً

 بطنه فً كتابه الشٌبة وهذا ٌدٌه، بٌن كتابه وكلهم علماا، الجامع مبلن ٌرصؾ شٌبه قاضٌاا  انظر الجامع فً: فقال كان؟ أٌن السبلم

بطنه من كلهم علٌهم ٌرد . 
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 هللا رحمه إمبلبه مجالس صفة هذه وكان قال، كما أو علماا  مملوء الشٌخ ذكر كما وهللا هو: قال ثم كثٌراا، اإلمام فضحك: الراوي قال

 علٌهم وٌملً أمامه، من إلٌه أقرب ظهره وراء من جاعبلا  وسطهم فً ٌقعد ثم أٌدٌهم، بٌن وصؽارهم واسعة، حلقة النسخ أهل ٌجعل

 شحٌح، وورع خفً، زهد سعٌد القاضً فً وكان هللا، رحمهم عامر القاضً إمبلء حال وكذا كتاباا، ٌفتح وال بحر، من ٌؽرؾ كؤنما

 الترك أن ذلك من لهم، الدعاب كثٌر مفٌداا  بالطلبة رفٌقاا  وكان الظالمة، الدولة عرفاء من كان لما أبٌه مال من ٌؤكل لم أنه ٌروى

 بن أحمد العبلمة القاضً أحدهم أوالده من وقبضوا وأوالدهم، إخوته من منهم جماعة وقتلوا شوكان، هجرة بلده ؼزوا هللا أقمؤهم

 بكاءهم رأى ولما ،( الحٌمة ببلد فً ذاك إذ وهو) القراءة ٌقطع ولم الطلبة فعزى أخته، ابن وهو عامر، بن أحمد والقاضً سعٌد،

: قال الحال، تلك فً بهذا وكبلمه صدره سعة من ضحكوا فلما ٌرضٌنً، وال لقٌت ما أشق اتفق الذي هذا أن معهم مازحاا  حلؾ

 حسنة، طرٌفة أخبار وله السبلم، علٌه البٌت أهل لقً ما ببعض ٌسلٌهم أخذ ثم أصابهم، ما ٌصٌبكم وال البٌت أهل مواالة إخترتم

 علٌه هللا رحمة معروؾ بشهارة بالسرار وقبره ،[م;984 ٌونٌو 98] وألؾ وثبلثٌن ثمان سنة شوال شهر من وعشرٌن رابع توفً

 .ورضوانه
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 ورضوانه، علٌه هللا رحمة الرجال أبً بن إبراهٌم بن أحمد بن هللا عبد بن الهادي الدٌن حسام القدوة العبلمة المجاهد القاضً: ومنهم

 الببلد، من كثٌراا  ولً زاهداا، وكان األطهار، األبمة إال به ٌقوم ال ما الجهاد إلى القبابل دعاء وفً الكبار، المبلحم الجهاد فً له كان

ا  الدنٌا من ٌترك ولم النهضة، عظٌم مهٌباا  وكان  جوامع عمر المساجد، وعمارة الجهاد همه وإنما حجر، على حجراا  عمر وال شٌبا

 ومنه أعظمها، وهو الصٌد،[ 89/ق]ببلد من ٌناعة جامع ومنها الخشب، ببلد من هزم جامع منها ظاهرة معلومة وهً أسسها كباراا 

 جامع ومنها ذٌٌان، ببلد من السودة جامع ومنها أٌضاا، جبر بنً ببلد من حمران حٌط جامع ومنها جبر، بنً ببلد من ثبور جامع

 وألؾ وعشرٌن خمس عام اآلخر ربٌع شهر من ٌوماا  عشر ألربع الخمٌس ٌوم العصٌمات ببلد فً استشهد زهٌر، بنً ببلد من مدر

مشهور حوث فً وقبره ،[م9898 ٌونٌو ;4] . 

 أٌضاا  ولده وولد وولده، وشهادته الهادي القاضً ذكر وقد قرٌباا، تعالى هللا شاء إن ذكره اآلتً الدٌن جمال القاضً عمه ابن قال

 عبد القاضً والد إن: قال ثم ٌكونوا، أن قبل الشهداء فً كتبوا ممن ولده وولد وولده، وجده قال وأظنه وأبوه الهادي الصنو كان: فقال

 الدٌن، شمس بن محمد أخٌه وولد الدٌن، شرؾ اإلمام بن المطهر أٌام وثبلء كوكبان على المدافع سمع تعالى هللا رحمه أحمد بن هللا

 ثم ومكالفه، أوالده على المدافع هذه ٌسمع هللا رسول من تستحوا أما مسلمٌن ٌا وٌقول ٌبكً وهو ذٌبان ببلد فً وهو فصاح: قال

أتحققه لم بما جده ذكر وأظنه علٌه هللا رحمة استشهد حتى فجاهد أجابه، بمن أؼار . 

(1/321) 

________________________________________ 

 فً محققاا  فقٌهاا  كان الرجال، أبً بن إبراهٌم بن أحمد بن علً اإلسبلم جمال المجاهد المحقق الفقٌه العبلمة القاضً عمه ابن: ومنهم

 ومحاصرة الجهاد أٌام فً قناته معتقل فرسه على وهو عاماا  وسبعٌن خمس بلػ فإنه بالجهاد مشؽوفاا  ؼٌره، فً التفنن مع الفقه فروع

 وكان نعمان، ببلد من الروضة هجرة فً وصاب ببلد فً[ م9869 أؼسطس] وألؾ وخمسٌن أحد عام صفر شهر فً توفً زبٌد،

 إلٌه وكان واالها، وما وصاب ببلد فً القضاء إلٌه وكان ابنه، جنب إلى فهو فٌها، علً بن صالح الصالح الفقٌه ولده قبله توفً

 القضاٌا، فً الفصل وحسن صحتها، مع الفتٌا فً الجواب سرٌع القاضً هذا وكان هللا، رحمه ولده كان كما سنبل األمٌر مبلزمة

بها وأعجبوا وجلدوها مسابله، من كثٌراا  الشافعٌة علم من ونقل . 

 حنش بن ٌحٌى بن أحمد بن محمد بن صالح بن ٌحٌى بن محمد بن ٌحٌى الدٌن عماد اإلسبلم شٌخ المجتهد العبلمة القاضً: ومنهم

 على السبلم علٌه القاسم باهلل المنصور اإلمام مع قرأ المصون، العلم وأوعٌة الفنون، جمٌع فً والمحققٌن العٌون من كان الظفاري،

 وألؾ وعشرٌن ثمان عام من شوال شهر فً باهلل المحروسة شهارة فً توفً السبلم، علٌه اإلمام عند معظماا  وكان الشٌوخ، من كثٌر

 هللا نفع العبالً صالح بن علً اإلسبلم جمال العبلمة[ 84/ق]السٌد حً قبر من بالقرب المٌدان مسجد عند وقبره ،[م;989 سبتمبر]

عاماا  وستون اثنان فعمره[ م:977] وتسعمابة وستٌن ست عام فً مولده بهما، . 

(1/322) 

________________________________________ 



 فً القضاء إلٌه وكان شاعراا، خطٌباا  فقٌهاا  كان حنش، بن حسن بن هللا عبد بن صالح بن الدٌن صبلح األدٌب العالم القاضً: ومنهم

 الحرام الحجة شهر سلخ فً وألؾ وعشرٌن تسع عام فً باهلل المحروسة شهارة فً توفً والتدرٌس، والخطابة باهلل المحروس ذٌبٌن

تعالى هللا رحمهما الشرفٌن ذي مسجد من قرٌب وقبره المذكور، العام من[ م9844:اكتوبر] . 

 فً عالماا  كان األهنومً، العٌزري محمد بن جابر بن سعٌد بن الحسن الدٌن شرؾ الحبر، العبلمة الصدر، المكٌن القاضً: ومنهم

 كثٌر األهنوم، ببلد فً باهلل المإٌد اإلمام وولده باهلل، المنصور لئلمام القضاء ولً الشحٌح، الورع مع التعلٌم حسن العلم، فنون جمٌع

م:984 سبتمبر 96] وألؾ وثبلثٌن ثمان سنة الحرام محرم شهر منتصؾ الخمٌس ٌوم توفً لمجالسهما، المبلزمة ]. 

 محمد بن الحسٌن ابنا الدٌن وسعد علً، الظاهرة حجتها وسٌفا الطاهرة، العترة لسانا البلٌؽان صقعانالم العالمان األخوان: ومنهم

 باهلل المإٌد اإلمام وولده باهلل المنصور اإلمام مع وكانا عصرهما، فً نبٌهما لذرٌة الوالء بصدق معروفٌن عالمٌن كانا المسوري،

 الحج طرٌق فً هللا رحمه الحسٌن بن علً القاضً توفً منهما، بالقرب وخصا رسابلهما ولٌا كاتبٌن، خطٌبٌن علٌهما هللا صلوات

 القاضً أخٌه ولد علٌه وصلى ،[م9846اكتوبر7] وألؾ وثبلثٌن أربع عام وعشرٌن ثانً السبت ٌوم القعدة ذي شهر فً صبٌا فً

 الهجر فً وقبره]......[ عام].......[  الحسٌن بن الدٌن سعد القاضً وتوفً عمره، هللا أطال الدٌن سعد بن أحمد الدٌن شمس العبلمة

مشهور معروؾ باهلل المنصور اإلمام جامع من ٌقرب مما األهنوم ببلد من . 

(1/323) 

________________________________________ 

 أعوان من أدٌباا، عالماا  فقٌهاا  كان األهنومً، الجملولً محمد بن إبراهٌم بن محمد بن علً الدٌن جمال األدٌب العبلمة القاضً: ومنهم

 وتوفً فتحه، بعد كوكبان فً أٌضاا  القضاء وولً وؼٌرها، عبٌد بنً ببلد فً كثٌراا  القضاء ولً باهلل، والمإٌد باهلل المنصور اإلمامٌن

م9865 ٌونٌو] وألؾ وأربعٌن ثبلث عام رجب شهر فً فٌه ]. 

 فً متبحراا  عالماا  كان هللا، رحمه الشرفً المهبل سعٌد بن هللا عبد الراشدٌن العلماء عٌن الدٌن، فخر الحبر العبلمة القاضً: ومنهم

 علٌهما، هللا سبلم[ 85/ق]باهلل والمإٌد باهلل، المنصور: األعظمان اإلمامان منهم العلماء من عٌون عنه أخذ مجتهداا، الفنون جمٌع

م;989 دٌسمبر:9] وألؾ وعشرٌن تسع سنة أول فً توفً ]. 

 اإلمام سفر مبلزماا  وكان متقشفاا، زاهداا  هللا رحمه كان السحاري الٌعقوبً علً بن محمد الدٌن بدر العابد الواعظ الزاهد الفقٌه: ومنهم

 تملً ما وكثٌراا  عجز حتى علٌه هللا سبلم باهلل المنصور اإلمام ثم وحضره، ورضوانه علٌه هللا سبلم داود بن علً بن الحسن األعظم

 وألؾ وعشرٌن ثمان سنة الحجة شهر فً األهنوم جبل من معمرة فً هللا رحمه توفً فٌها، علٌه للقراءة وٌقصد السبلم علٌه كتبه

م;989 نوفمبر] ]. 

 مقصوداا  األكابر العلماء من كان الحجً، الحوالً مسعود بن إبراهٌم العلماء وقدوة الفقهاء شٌخ الفهامة الحبر العبلمة القاضً: ومنهم

 توفً علٌه هللا سبلم باهلل المنصور اإلمام منهم العلماء من كثٌر عنه أخذ ذمار، نواحً فً كالمجاهد ونواحٌها، حجة مؽارب فً

عام]......[   [......]. 

(1/324) 

________________________________________ 

 والزهادة العلم أهل من وكان أٌضاا، الحوالً اللحجً الصنعانً سعٌد بن الوهاب عبد الدٌن وجٌه الكبٌر العبلمة الفقٌه: ومنهم

توفً علٌه هللا رحمة حاله ٌعرؾ من أخبرنً كما وٌنقبض كثٌراا  ٌخالط وقد أوقاته من كثٌر فً واالنفراد  [.......]. 

 هللا، رحمه بالحسوسة المعروؾ الثبلبً أحمد بن الهادي عبد المحدث األصولً الفقٌه العبلمة الشهٌر والقاضً الكبٌر الحاكم: منهم و

 وولً السبلم علٌه اإلمام عاضد الفارقة، وكلمتهم الناطقة، لسانهم كان العلماء عامة فً جلس إذا العلم بسعة معروفاا  القاضً هذا كان

 مابة: فقال الكبلم؟ علم فً سٌدنا ٌا سماعك كم: سؤله أنه الذماري الدٌن نجم بن علً الفاضل القاضً أخبرنً كان حٌث القضاء

 حتى فتحها ٌوم من صنعاء على القضاء ولً قلة، من العلمٌن فً ٌإت لم ؼٌرها فً شٌعٌاا  المسابل، من كثٌر فً بهشمٌاا  وكان مجلد،

 السٌاسة من له وكان ،[م;985 ابرٌل98] وألؾ وأربعٌن ثمان عام الحجة شهر من عشر الثانً الجمعة لٌلة ثبلء فً هللا رحمه توفً

 علٌه هللا رحمة مرض ولما األمثال، بها ٌضرب ما القوٌة الخصومة فصل تحقٌق إلى الموصل والنظر القضٌة تناول إلى الراجحة



 أهل ٌا هللا مع أنتم: وقال إلٌهم فالتفت به والتبرك إلٌه للنظر صنعاء أهل من عٌون أمامه وقؾ باهلل المحروسة صنعاء من وخرج

قال كما أو كثٌرة وال قلٌلة مظلمة ألحدكم معً أن أعلم ما أخرى باهلل أقسم ثم وصؽٌركم، كبٌركم لٌفقدنً وهللا صنعاء، . 

(1/325) 

________________________________________ 

 هللا أبقاه المإمنٌن أمٌر بن علً موالنا أراد ولقد جنس، أوكس من وجرم خصفة على شاة إهاب ٌفترش محتاطاا، ورعاا  زاهداا  وكان

فؤرجعها مسٌره مع ٌنبؽً مما وكساء ٌلٌق، مما فراشاا  له ٌوطً أن ومبلزمه شٌخه، القاضً ٌعنً[ 86/ق] وهو . 

 منً وطلب واسترجع حولق اإلمام ابن علٌه وقؾ فلما الرسول وكنت: بقاه هللا أطال الهادي عبد بن علً العبلمة القاضً ولده قال

عٌنً بٌن وقبل به، سر بذلك أخبرته فلما ٌكره، ما أكره منه بضعة إنً: له فقلت أبً، ٌقبلها لم حٌث لً أقبلها أن . 

 وعرؾ اإلمام، بحق قام وممن العلماء، الفضبلء من كان العٌانً، العنسً قاسم بن علً الزاهد الورع الفاضل العالم القاضً: ومنهم

 ابرٌل] وألؾ وأربعٌن ست سنة الحرام الحجة شهر فً هللا رحمه توفً المشرق، أهل من خلق ٌده على واهتدى حقه، المشارق أهل

م9859 ]. 

 قٌام، أحسن اإلمام مع وقام وؼٌره، السنحانً القاضً عن أخذ فروعٌاا، عالماا، فقٌهاا  الرحبً علً بن هللا عبد العبلمة القاضً: ومنهم

 من الحنكة فً[ م9896]وعشرٌن أربعة أو ثبلثة عام فً هللا رحمه توفً برط، إلى السبلم علٌه اإلمام هاجر لما بدٌدة إلى وهاجر

نهم ومخبلؾ السر أعمال . 

 سنة من شوال شهر سادس األربعاء لٌلة توفً الدواري، حابس بن أحمد بن ٌحٌى صعدة مدٌنة فً الحاكم العبلمة القاضً: ومنهم

م9859 ماٌو:] األلؾ بعد أربعٌن ]. 

ا، فقٌهاا  بهشمٌاا  متكلماا  كان الخوالنً، الشدادي مسعود بن صبلح المتكلم العالم القاضً: ومنهم ].......[  خوالن ببلد فً توفً عارفا

 .[.......] عام

(1/326) 

________________________________________ 

 والنهً بالمعروؾ واألمر واالحتٌاط الورع أهل من كان اآلنسً، الحضرانً صبلح بن علً الكبٌر العالم الفاضل القاضً: ومنهم

 سنة فً هللا رحمه توفً تعالى، هللا رحمهما الحماطً علً بن ٌوسؾ الدٌن نجم القاضً قٌام مع قام هللا، أمر فً صلٌباا  المنكر، عن

 المتبتل العابد الزاهد العالم وولده مشهور، مزور الشرق جبل من حضران فً آنس فً قبره ،[م:989] وألؾ وعشرٌن ثمان أو سبع

 والده عند قبر ،[م9868] وألؾ وخمسٌن سبع أو وخمسٌن ست سنة فً هللا رحمه توفً الحضرانً، علً بن محمد المساكٌن أبو

علٌه هللا رحمة . 

 والقٌام واإلتقان، والتحقٌق الدرس أهل من هللا رحمه كان اآلنسً، البلحجً المعافا بن محمد بن هللا عبد التقً العالم القاضً: ومنهم

تعالى هللا رحمهما والده جنب إلى وقبره ،[م9866 ابرٌل] وألؾ وخمسٌن أربع سنة اآلخرة جمادى شهر فً توفً اإلمام، مع . 

 ببلد فً التدرٌس إلٌه وكان مدة، أوالا ( ألهان ببلد) فً القضاء ولً الوشاح، علً بن صبلح المحقق الفقٌه العالم القاضً: ومنهم

م:986] وألؾ وخمسٌن ثمان عام فً هللا رحمه توفً اإلمامٌة، الدولة فً ضوران محروس فً القضاء[ 87/ق] ولً ثم ألهان ]. 

 نجم سٌدنا اتباع فً المشهوران المحٌرسً ٌحٌى بن وعلً العٌانً، علً بن محمد الحمٌدان الشهٌدان الزاهدان العالمان: ومنهم

 تذكر، لمن تذكرة طوٌلة أخبار ولهما وله بالمواعظ، ورسله خاصته وهما شهٌر، فضل ولهما سهو، سمطه عن وتؤخرهما الدٌن،

السٌرة فً سٌؤتً كما[ م9;97]وألؾ ست عام فً اسشتهدا علٌهم، هللا رحمة تبصر، لمن وتبصرة . 

(1/327) 

________________________________________ 



 صبلح السٌد: منهم عٌون من أخذ مجاهداا، عالماا  كان جبر، بنً ببلد من الخوالنً قاسم بن أحمد النبٌل العالم الجلٌل، القاضً: ومنهم

 عام المحرم من بقٌن لعشر العرش رداع فً توفً وؼٌرهم، بهران بن العزٌز عبد والحاكم الدٌن عز بن محمد والسٌد الوزٌر، بن

علٌه هللا رحمة قضاإها إلٌه كان ،[م9874]وألؾ ستٌن . 

 والصبر والجهاد، الفضل أهل من كان الثبلبً، صبلح ابن ٌحٌى الورع العابد الصابر المجاهد العامل العالم الفاضل الفقٌه: ومنهم

م;985 ٌناٌر] وألؾ وأربعٌن ثمان عام شوال أو رمضان شهر فً توفً األخبلق، ومكارم ]. 

 كان اآلنسً، معرؾ بن ناجً بن حسن بن محمد بن صالح بن صبلح الدٌن صبلح المفٌد المدرس الفاضل العالم القاضً: ومنهم

مشهور مزور الشرق جبل خربة بلدة فً وقبره].......[ وعام]......[  توفً واالها، وما آنس ببلد من الفتٌا إلٌه عالماا  فقٌهاا  . 

 معروفاا  هللا، أمر فً صلٌباا  ورعاا، زاهداا  عامبلا، عالماا  كان السنحانً، قاسم بن علً المشهور الفقٌه العبلمة القاضً الطبقة هذه ومن

م8;97/هـ9447] عام]....[ صنعاء فً توفً البدع، أهل لىع بالشدة ]. 

ا  تقٌاا  عالماا  كان صنعاء، فً المقٌم الذماري السحولً محمد بن ٌحٌى الدٌن عماد العبلمة الفاضل الفقٌه: ومنهم  العلم إلى منقطعاا  ورعا

مزور وقبرره باهلل، المحروسة صنعاء فً]........[  عام]........[  تعالى هللا رحمه توفً والتعلٌم، . 

(1/328) 

________________________________________ 

 وأهل الشٌعة خلصاء من كان هللا، رحمه الذماري الشكاٌذي علً بن محمد الدٌن بدر المتبتل العابد الزاهد العبلمة الفقٌه: ومنهم

 الجهاد على المسلمٌن وتحرٌضه المعروفة، قصٌدته ظهرت ثم صنعاء، فؤطلعوه السبلم علٌه اإلمام تحرك لما العجم وخافه الفضل،

 هللا، رحمه اآلنسً الؽشم هللا عبد بن أحمد الفاضل الزاهد العبلمة سٌدنا: منهم عدة، أخبرنً كما بالسم فاؼتالوه السبلم علٌه اإلمام مع

 الؽشم أحمد القاضً جنبه إلى وقبر مشهور، وقبره ،[م:;97 دٌسمبر]وألؾ سبع أو ست سنة فً[ 88/ق] تعالى هللا رحمه توفً

علٌهما هللا رحمة[ م9864]وألؾ خمسٌن عام فً توفً تلمٌذه، وكان المذكور، . 

 معروفاا  فروعٌاا  فقٌهاا  عالماا  كان ،[ هللا رحمه]الذماري ثم العلً حثٌث بن إبراهٌم الدٌن صارم المدقق المحقق العبلمة القاضً: ومنهم

 السبلم علٌهم البٌت ألهل الشهٌرة والمودة الكثٌرة بالمحبة وٌعرؾ الٌمن، عالم: له وٌقال العلماء، عٌون من كثٌر عنه أخذ بالتحقٌق،

 أؼسطس] وألؾ وأربعٌن إحدى عام الخٌر صفر شهر فً توفً جدهم، أمة شرار من لقوا ما[ ذكر] عند البكاء كثٌر لهم، والتؤلم

مشهور وقبره ذمار، بمحروس م9859 . 

 ذمار ببلد من قرٌة إلى نسبة الذماري األضرعً الحسن بن محمد: الدٌن عز الؽزٌر، العلم ذو الشهٌر، العبلمة القاضً: ومنهم

أضرعة تسمى . 

(1/329) 
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 طرؾ ومن: قال فهمه، وباهر علمه لسعة العلم ؼرارة له ٌقال كان إنه: الشبٌبً محمد بن ٌحٌى الدٌن عماد العبلمة القاضً قال

 القدوة سٌدنا استولى وقد مالهم، وعزٌز أمتعتهم من علٌه ٌخافون لما الظلمة أعوان ضعفاء بعض ذمار فً بٌته إلى لجؤ أنه أخباره

 إلٌه لجؤوا وقد تروٌعهم، علٌه فعظم أولبك، بمال ٌوسؾ القاضً فطالبه ذمار على به هللا نفع الحماطً علً بن ٌوسؾ الزاهد اإلمام

 علٌه فعظم: قال السبلم، علٌه اإلمام بإمامة تقول ال أنت أو: وقال ٌوسؾ القاضً فؽضب ٌنبؽً، بما ٌوسؾ القاضً على ٌجب فلم

 ال بما منه ترٌده لما تحكم ثم رأٌت ما إفعل: ٌوسؾ للقاضً وقال المقام، حضر من هابه حتى السبلم علٌه مخالفته من وتبرأ هذه

عام]....[  توفً نهاٌته، أتحقق [.......]. 

 كان الفلكة، تسمى ذمار ببلد من بلد إلى منسوب الفلكً الدٌن ناصر بن محمد بن صبلح الدٌن صبلح الكبٌر العبلمة القاضً: ومنهم

 وألؾ أربعٌن عام من]........[  شهر فً توفً واإلحاطة، والتدرٌس الدرس على والصبر الببلؼة، وأهل العلماء عٌون من هللا رحمه

ذمار فً وقبره ،[م9854] . 

 فً سٌما الكثٌر، والعلم واالحتٌاط، الورع أهل من كان الذماري، الموشكً سعٌد بن المعافا الفاضل الزاهد العالم القاضً: ومنهم

الصؽٌر المؽرب أعمال من خبان بلد من وألؾ م45/9846]وثبلثٌن خمس أو وثبلثٌن أربع أواخر فً توفً األصول، . 
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 وكان مصنفات، وله كبٌراا، عارفاا  هللا رحمه الشٌخ هذا وكان الظفٌري، الؽٌاث بن محمد بن هللا لطؾ األدٌب العالم الشٌخ: ومنهم

 بن الحسٌن والمسلمٌن اإلسبلم شرؾ العبلمة السٌد[ 89/ق] موالنا منهم العلماء من كثٌر عنه وأخذ المشرفة، مكة فً إقامته أكثر

م9845]وألؾ وثبلثٌن ثبلث عام[ رجب]شهر فً توفً العٌون، من وؼٌره علٌهما، هللا سبلم باهلل المنصور المإمنٌن أمٌر ]. 

 الهجر فً القضاء ولً فاضبلا، عالماا  كان العذري، العنسً البشاري ٌحٌى بن الهادي الدٌن جمال العبلمة الفاضل القاضً: ومنهم

وألؾ].......[ عام].....[ شهر فً توفً وعذر، . 

 العلم فً وله مجاهداا، عالماا  كان عشب، بنً ببلد من العشبً المنتصر بن الرحمن عبد الصمصامة المجاهد العبلمة القاضً: ومنهم

 ولعله ،[م9859 اكتوبر] وألؾ وأربعٌن سبع سنة األولى جمادى فً ٌومبذ   والٌه وهو الشرؾ ببلد فً وتوفً حسنة، أخبار والعمل

الثانٌة الطبقة من . 

 وتوفً الصحٌحة، البٌت أهل بمحبة معروفاا  مجاهداا  عالماا  كان السلفً، محمد بن أحمد الدٌن شمس المجاهد العبلمة القاضً: ومنهم

 مسار، فً وقبره ،[م9849] وثبلثٌن ست سنة محرم شهر أول أو ،[م9848 أؼسطس] وألؾ وثبلثٌن خمس عام الحجة شهر فً

الجهة تلك والٌة إلٌه وكان . 

أحكامه التزام فً ونبلهم فضلهم وظهر أٌامه فً فقهوا الذٌن عٌون ومن . 
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 علمه اآلنسً، الؽشم بابن المعروؾ هللا عبد بن محمد العارفٌن وقدوة الدٌن، عز العابد الورع، الحبر الزاهد العبلمة الفقٌه: منهم

 فً سٌما مصنفات وله حسنة، أخبار ذلك فً وله واشتهر، ظهر مما النافع، ووعظه الشحٌح، وورعه الشهٌر، وفضله الؽزٌر،

 وكان مشهور، مزور وقبره ،[م9855 ٌناٌر] وألؾ وأربعٌن ثبلث عام رجب فً العة ببلد من الذواد بنً جمٌمة فً توفً التفسٌر،

 ٌسٌر من نفقته وكانت الصبلة، قصر آنس إلى بلده إلى( وصل) إذا بل قبلها، موضعاا  ٌسكن ال وكان فٌها، وتزوج وطناا  اختارها قد

حسنة أخبار وله نفسه، ٌحاسب تراه ما كثٌراا  والخاصة، العامة عند مقبوالا  وكان منها، بكثٌر وٌتصدق نذوره من معه . 

 فً العلماء لسان هو بقاه هللا أطال المسوري الحسٌن الدٌن سعد بن أحمد الدٌن شمس الحبر الفهامة، البحر العبلمة القاضً: ومنهم

 التشٌع وخلوص بالببلؼة أٌامه فً معروفاا  بمثله، ٌلٌق ما واالحتٌاط والورع الزهادة من العلم سعة مع وله مدته، فً وخطٌبهم وقته،

:8/ق] تعالى هللا أٌده له أبٌات فً قال كما ]: 

دثاري والبتول علً وحب....  شعاري النبً حب ٌكن لم إذا  

ونهاري كله بلٌلً وكسبً....  وبضاعتً شٌمتً نبٌهم وحب  

مناري العظٌم هللا رفع وال....  منٌتً نلت وال أبؽً ما نلت فبل  

طوٌلة قصٌدة من بقاه هللا أطال وقال : 

والدي ٌوم إٌاه أبً ؼذانً....  ودادي حق هللا رسول آلل  

بفإادي عالق منه فٌعلق....  ؼٌره وماذقت طفبلا  وأرضعته  

أنادي األنام فً وإلٌه به....  الهجاا  فؤصبحت لحًٌ به وفك  

هادي أكرم الرحمن به هدانا....  مقدس وحً آثار به أقفً  

سدادي بحجج فٌه كفٌلتنا....  فإنها المرسلٌن خٌر وسنة  



دادي الضبلل لٌل من ٌكشؾ....  بهم من األبمة أطهار وسٌرة  

ومعادي لهم ضد من وأبرأ....  ولٌهم أوالً أنحو نهجهم على  

ومعادي مبعثً فً ورضوانه....  وعفوه ربً ؼفران به أرٌد  

(1/332) 

________________________________________ 

كبٌراا  مجلداا  لصار جمع لو ما وأمثاله هذا من أخبار وله . 

 القاضً أما الهبل، سعٌد بن وأحمد سعٌد، بن مهدي وأخواه الهبل، سعٌد بن علً الدٌن جمال الكامل الورع الفاضل القاضً: ومنهم

 السبلم علٌه باهلل المإٌد اإلمام حضرة فً القضاء ولً وافرة، حصة الفنون سابر وفً وتحقٌق، قراءة الفقه فً فله سعٌد بن علً

بقاه هللا أطال القرآن وٌؽٌب القراءة، وضابؾ من شٌباا  ٌنقص اإلمام،ولم وفاة بعد بصره وكؾ والفتٌا، . 

 توفً باإلجتهاد، ٌصفه بعضهم من وسمعت الطولى، الٌد فن كل فً له متقن، عالم أحمد والقاضً فرضً، ففقٌه مهدي القاضً وأما

9879]وألؾ وستٌن إحدى عام فً اآلخرة جمادى شهر فً صنعاء فً ]. 

 ولً دافقاا، العلوم فً وبحراا  محققاا، عالماا  كان الدواري، حابس بن ٌحٌى بن أحمد الدٌن شمس البحر المجتهد العبلمة القاضً: ومنهم

 من عشر الرابع اإلثنٌن ٌوم عنها المسفر اللٌلة فً الفجر قبٌل توفً الفنون، من كثٌر فً نافعة مصنفات وله مدة، أبٌه بعد القضاء

أشعاره محاسن ومن] [;8/ق[ ]م9879 ماٌو7 الجمعة]وألؾ وستٌن أحد عام األول ربٌع ] [..............]. 

 مقبل بن موسى بن أحمد -الؽفاري ذر وأبً النبوي للبٌت سلمان شبٌه- الطاهر المحدث الفاضل الفقٌه: األولى الطبقة من وهو ومنهم

سنة].....[ العمر من وبلػ الصعدي، ثم النزاري، العدنانً سهل بن علً بن . 
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 لهم والمحبة حوابجهم، قضاء فً والسعاٌة البٌت أهل محبة من له وكان وتسعمابة، ثمانٌن عام فً وحج: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 هللا رسول حرم أحوال لٌتفقد المبتعدة قراهم إلى بنفسه ٌخرج كان ولقد قط، لؽٌره ٌكن لم ما وسنانه، بٌده ولسانه،والمناصرة بقلبه

 هاشم لبنً مؤلفاا  منازله اتخذ قد هللا رحمه وكان بٌنهما، لٌصلح بنفسه إلٌهما فٌخرج المرأتان تختصم وربما وسلم، وآله علٌه هللا صلى

 أهل من له واستعان وناصره وشاٌعه، السبلم علٌه علً بن الحسن اإلمام باٌع ممن وكان وكره، إلى الطٌر ٌؤوي كما إلٌه ٌؤوون

 اإلمام ٌفعل كان كما ٌفعل فكان عامة، والٌة له جعل السبلم علٌه محمد بن القاسم باهلل المنصور اإلمام دعا ولما جزٌلة، أمواالا  صعدة

 األمٌر مع له وجرى الظالمٌن، صدور فً هٌبة له وكان السبلم، علٌه اإلمام بؤمر الظالمٌن أٌام صعدة فً باقٌاا  وكان ، السبلم علٌه

أخرج ثم نهار، من ساعة حبس بل منهم، هللا ونجاه قضٌة صفر واألمٌر التركً محمد . 

 كثٌراا  فهابوه علٌه حجة السبلم علٌه اإلمام إلى أرسله ما أحضروا وقد بقتله، هموا أنهم واحد ؼٌر من صعدة فً وسمعت: قلت

 ؼٌر من عنه وخلى منه، قبله حسن بجواب محمد األمٌر أجاب وقد عنه، فخلوا علٌه، خوفاا  بؤهلها تموج المدٌنة رأوا ثم وأبلسوا،

، حبس  نشتري إلٌنا كتب صحبة بلدكم من هو من وبٌن بٌنكم ما مثل وبٌنه وبٌننا الهادي، إمامنا وولد بلدنا من هو اإلمام هذا قال ثان 

الترك إلى ٌنظر وال ٌراه ال مطرق ذلك مع وهو -قال كما أو -ضرر منها علٌكم ال وأمور وصابون، كسوة بعض له . 
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 الصلح فً السبلم علٌه الهادي لزٌارة صعدة دخل إنه: قال هللا رحمه المهدي بن علً الدٌن جمال السٌد الوالد حً أخبرنً ولقد

 المدٌنة خارج إلى باللقاء وصاحبً أنا فؤمرنً: طوٌل حدٌث فً قال األؼراض، من شٌباا  أصحبه السبلم علٌه اإلمام أن وأظن الكبٌر

 القاع توسطنا فلما: قال ،( المخبلؾ فً ومسكنه) حسنة، دٌانة فٌه باهلل، المنصور اإلمام أوالد من هو فارس، السٌد عند إلى لٌخرج

 وقؾ حتى فرسه على أقبل ثم ،[94/ق]كثٌراا  وبٌنهم بٌنه وسار فرسانه من فانفرد فؤنكرنا، القاع مؤل بخٌله خرج وقد الطاؼً هذا لقٌنا



 ولَّى فلما بفرسانه، ولحق عنا ولى ثم فارس، السٌد إلى نخرج: فقٌه؟قال ٌا ترٌد أٌن: فقال موسى بن أحمد سٌدنا وعرؾ وسؤلنا، علٌنا

وجهه أعرؾ وهللا ما: فقال تعرفه، ما مدة كذا بلده فً أنت هللا سبحان ٌا: ال؟فقلت أم شٌبة األمٌر هذا قد هل: أحمد سٌدنا سؤلنً . 

 المسجد بمبلزمة معروفاا  به، مشؽوفاا  عالماا  ورعاا  كان الصعدي، المتمٌز]......[  بن إبراهٌم العامل الورع الفاضل الفقٌه: ومنهم

عام].......[  شهر فً توفً هللا، رحمهما أحمد تلوالفقٌه وكان باألشراؾ، سٌما والبر، والصدقة  [........]. 
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 بن ٌحٌى بن إبراهٌم الدٌن صارم: التحقٌق على العالم الفقٌه الصدٌق، الولً الدهر، وفرٌد العصر، وحٌد العبلمة القاضً: ومنهم

 القاضً وفاة بعد صنعاء فً القضاء ولً المتعلمٌن، ونفع المسلمٌن، صبلح فً جاهداا  زاهداا، ورعاا  عامبلا، عالماا  السحولً محمد

 السبت ٌوم ضحوة توفً مقصوداا، وبالعلم مصموداا، إماماا  قبلها هللا،وكان رحمه الثبلبً أحمد بن الهادي عبد الدٌن وجٌه العبلمة

 الروض بجربة أوالا  قبر وكان بها، وقبر صنعاء، بمدٌنة[ م9874 مارس45 األربعاء] وألؾ ستٌن عام األولى جمادى من بقٌن لعشر

 نقله الحال اقتضى ثم والده، قبر ؼربً جمٌعاا  هللا رحمهم العلماء من لدٌه ومن علٌهما، هللا رحمة والده قبر عند صنعاء مدٌنة عدنً

 شهر من عشر السابع الخمٌس لٌلة نقله وكان بعمارته، هللا رحمه أمر الذي صنعاء عدنً السعٌدة محراب قبلً المعروؾ مشهده إلى

 ورضً هللا رحمه عنها ٌتؽٌر لم علٌها قبر التً حالته على وأكتافه جسده ووجد ،[م9874 اكتوبر 95]وألؾ ستٌن عام من شوال

 .عنه

 األصول فً سٌما الشهٌر والفضل الؽزٌر، الورع أهل من العٌانً العنسً صالح بن أحمد العبلمة الزاهد الفاضل القاضً: ومنهم

بقاه هللا أطال . 

 بعمره، هللا أطال فاضبلا  تقٌاا  عالماا  بالفضل، المشهور سبلمة بن ٌحٌى بن محمد بن الحسن الدٌن شرؾ العالمان األخوان: ومنهم

ا  بلٌؽاا، كاتباا  متبحراا  عالماا  محمد بن وعلً ا  الفنون، جمٌع فً محققا بقاه هللا أطال تعالى باهلل المحروسة صنعاء فً مقٌما . 
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[ القاسم اإلمام دعوة ] 

 الحسن[ 99/ق]الكبٌر األمٌر: منهم أصحابه، من جماعة عن الثقة أخبرنً فمما سٌرته من وطرؾ وحروبه السبلم علٌه دعوته وأما

 شمس القاضً ومنهم تعالى، هللا رحمه الشهاري سعٌد بن قاسم المجاهد الفقٌه ومنهم تعالى، هللا رحمه الؽربانً األمٌر ناصر بن

 ذكرهم ٌعرض ممن وؼٌرهم تعالى هللا رحمه اآلنسً المهدي بن علً الدٌن جمال السٌد الوالد ومنهم الخوالنً، قاسم بن أحمد الدٌن

 الناصر بن الحسن األمٌر أخبره: قال الؽربانً الدٌن شمس بن محمد بن علً الدٌن جمال الفاضل السٌد فؤخبرنً تعالى، هللا شاء إن

 الناصر اإلمام أسر لما إلٌهم والتجى العصٌمات جاور قد وكان سماه، موضع فً العصٌمات ببلد فً مهاجراا  كنت: قال المذكور،

 وكان: قال بالبندق، والرمً بالشجاعة، والمشهورٌن أعوانه عمدة من الحسن األمٌر هذا وكان السبلم، علٌه علً بن الحسن هللا لدٌن

 القاسم السٌد من كتاب وعندي إال أشعر فلم األرض، على الترك سلطان وقوة الخلق، شرار من أرى لما فكري فً تعرض ما اإلمامة

تعالى هللا شاء إن خٌر لمفاوضة إلٌه وصولً: خبلصته . 
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: قال المشرق، جهات من شاطب بمحروس وهو إلٌه الكتاب وصول حال المذكور السٌد أن الؽربانً ناصر بن محمد السٌد وروى

 الذب إال هللا عند ٌسعنا وال -قال كما أو ادلهم الشرٌؾ والشرع عم، قد الجور هذا: قال ثم وأكرم، فعظم الشرؾ، ببلد إلى فوصلته

 بما المقام واستحقاقه بكماله معرفتً مع بمحال حدث هذا أن نفسً فً ووقع دهشت ذلك قال فلما: قال أعدابه، ومجاهدة دٌنه، عن

 على معً: الكبلم؟فقال من وهكذا رسولك، ٌعود حتى وتؤمن فٌه تستقر موضع وأي هللا سبحان ٌا: وقلت العلماء، جل عن أسمعه

 محمد بن أحمد واألمٌر الرحمن، عبد بن الرحٌم كعبد الٌمن ملوك من لعلهما وقلت فؤنست: قال عظٌمان، اثنان عونان القوم هإالء

 لنصر المرجو لدٌنه الؽاضب الكبٌر العون هللا سبحان: فقال القول، علٌه فؤعدت وقتهما، فً أعرؾ من أعظم فهما كوكبان صاحب



 وعدته ثم ذلك، عن هللا شاء إن ننثنً فما والوضٌع، والرفٌع والبعٌد، القرٌب عم قد الذي ظلمهم من ترى ما والثانً أولٌابه،

ظهوره وعدم الخوؾ، شدة من إلٌه صار أٌن من أدري ال أحمر بذهب ووصلنً . 

 أو المشابخ من لعلها المحابشة من الشرؾ من امرأة من الذهب هذا أن بقاه هللا أطال الؽربانً ناصر بن محمد السٌد الوالد وأخبرنً

أعلم وهللا. مابة أنها ؼٌره من وسمعت ، أحمر حرؾ مابتً الوصٌة فكانت الفضبلء، بعض ٌد على له به صت . 

(1/338) 

________________________________________ 

 لما: قال فٌه من السبلم علٌه اإلمام موالنا حً أخبره: فقال[ 94/ق]تعالى هللا عافاه الخوالنً قاسم بن أحمد الدٌن شمس القاضً وأما

 هللا ونجاه مواضع، فً به أحٌط الطلب أشد وطلب الشرؾ، نواحً من كثٌرة مواضع فً تنقل وقد الظالمٌن، من الخوؾ به اشتد

 مضٌه وفً نفسه، كاتم وهو داود مسجد فً لٌلتٌن أو لٌلة أمسى مستخفٌاا  صنعاء ودخل تٌس، وجبل الحٌمة نواحً إلى وتنقل تعالى،

 فً ومنها أخرى، المرواح فً ومنها وقعة، الصلبة فً منها له اتفق ما عجابب من واحد ؼٌر أخبرنً المذكورة المواضع هذه

 من له القلوب فً وألقى له هللا مهد وما ومدده، وتؤٌٌده سبحانه، له هللا حفظ على ٌدل ما وؼٌرها الشاحذٌة ببلد فً ومنها المحوٌت،

والهٌبة المحبة . 

(1/339) 

________________________________________ 

 الفقٌه حً على ٌقرأون الطلبة من جماعة مع كان أنه الحٌمً ثم الظاهري الظفاري سعٌد بن علً العالم القاضً حً وأخبرنً

 وقرأ عرفوه، وال السبلم علٌه وصلهم وأنه الحٌمة، من الحدب هجرة فً الحصبانً الحٌمً هللا عبد بن الرحمن عبد المحدث العبلمة

ا  الفقٌه على  من واعتذاره عنده، اإلمام مقام ٌكره الرحمن عبد الفقٌه وكان اسمه، ٌعرفون وال عندهم وأقام كتابٌن، قال أو كتابا

 السٌر على حثه ثم ٌقبله، كاد وال عنده، السٌد بقاء كراهة سٌدنا من ورأٌنا: قال العر، من تودعه ثم اإلمام، ٌقبل فلم ذلك ومن القراءة،

 سٌدنا مفارقة على اتفقنا الظهر صبلة عقٌب وكان فارقنا فلما وافرة، جماعة وكنا الطلبة معشر ٌا به شؽفنا قد وقلنا: قال عنده، من

 هذا فقهاء ٌا: وقال واعتذرنا، جمعنا المسٌر نٌة على رآنا فلما السبلم، علٌهم البٌت أهل كراهة من باهلل نعوذ بما واتهمناه وهجره،

 عندنا، من فٌقبضونه اسمه فٌظهر المقام، فً نرؼبه أن من نؤمن فبل هللا أخذهم الترك علٌها ؼلب قد وببلدكم وكذا، األمة هذه إمام

 بٌت فً ٌمشً أن أراد وأنه ذلك، بمثل عنه ٌحدثون السبلم علٌه أصحابه من كثٌر من سمعت وكذا للقراءة، وعدنا هللا فاستؽفرنا: قال

 فؤمسى أنكره شًء على ووقؾ األحبوب، ببلد من الحوانً قال أو القدح بٌت إلى صار ثم المكان، وفارق فؽٌره، منكراا  فوجد المنامة

 للشٌخ خادماا  ذاك إذ وكان جعفر، بن محمد بالشٌخ واتفق سوار، بنً ببلد من المصفر بٌت إلى صار ثم عشاء، بؽٌر البلد ؼٌر فً

ا  العبادي وكان سوار، بنً شٌخ العبادي  وصار له، فدعا[ 95/ق] معروفاا  له فعل جعفر بن محمد الشٌخ هذا وأن الناس، فً معظما

ذلك بعد  

(1/340) 

________________________________________ 

 من وأطعمه البلد، مساجد بعض فؤدخله وجده وأنه فٌه من بقضٌة المذكور وأخبرنً والبركات، الخٌرات علٌه وكثرت ٌسار، ذا

 على وذلك الحاسب، بنٌان قضٌة من المشهور على منها وخرج صنعاء ودخل ذلك، معنى فً كثٌراا  كبلماا  وذكر له، دعا وأنه ملكه،

 من وؼٌره هو ٌحسب كان بنٌان هذا أن هللا حفظه المإمنٌن أمٌر بن أحمد العبلمة األكرم السٌد ولده من سمعته مما االختصار سبٌل

 شدٌد، تعب فً لذلك فكانوا مخالفٌه على هللا وٌظهره الٌمن، أرض من الترك جرثومة ٌقلع وأنه السبلم، علٌه اإلمام ظهور المنجمٌن

 أن هللا حفظه أحمد سٌدي وذكر أشٌاء، عنه ونذكر الٌمن، صوفٌة من الجعدي القادر عبد الشٌخ صنعاء إلى طلب وكان أكٌد، وبحث

منه تفصٌلها أتحقق لم وٌداا  عناٌة القضٌة هذه من اإلمام خبلص فً له . 

 ما بصفة ٌحدث الحشٌبري السعود أبً بن أحمد الشٌخ حً والده من سمع أنه الحشٌبري أحمد بن إبراهٌم األكمل الشٌخ وأخبرنً

 فورى اإلمام، عن والبحث بالتنجٌم ٌعٌنهم القادر عبد الشٌخ هذا طلبوا سنان واألمٌر الوزٌر وأن بقاه، هللا أطال أحمد سٌد حكاه

ٍَ  إِنَّ } الكرٌمة اآلٌة وذكر بنفسك، أنج أن إلٌه وأرسل مكانه، عرؾ وقد اإلمام عن بالبحث ؤَْتِمُرونَ  اْلَمبلَ  إن: المذكور الشٌخ قال{ ِبكَ  ٌَ

أعلم وهللا. المذكور الجعدي الشٌخ والد إلى أحسن وألجلها الرواٌة، هذه صدق وأنه هللا، رحمه الحسن لموالنا حكىذلك والده . 

(1/341) 



________________________________________ 

 الشٌخ وٌخالط صنعاء فً المدة تلك فً كان أنه الهبل صبلح بن سعٌد العبلمة القاضً عن أٌضاا  بقاه هللا أطال أحمد سٌدي وأخبرنً

 فتح علٌه للداخل أذن فإذا دار فً وكان: قال له، ٌقوم فبل ٌزوره كان باشا سنان وأن كثٌراا، له الترك تعظٌم من ووصؾ المذكور،

 ٌحٌى بن محمد الزاهدٌن عمدة الدٌن عز العبلمة سٌدنا بحً االتفاق ٌرٌد وهو داود مسجد دخل فلما: قال الناس، ٌراه من ؼٌر الباب

 ممن ألنه صنعاء قصر مسجد فً وٌقٌم الجوؾ، أشراؾ ضمانات وعلٌه صنعاء قصر فً محبوساا  وكان تعالى، هللا رحمه سبلمة بن

 ٌقول وكان صنعاء، فً صاحبكم هذا: حسن للوزٌر قال المذكور الحاسب أن فاتفق السبلم، علٌه الحسن اإلمام موالنا حً مع لزم

 العبلمة القاضً: منهم عدة وهم المسجد، فً الذٌن العلماء ٌشعر فلم: قال مٌم، اسمه فً ٌقول بل باالسم ٌنطق وال وصفته بحلٌته

 الباقون ٌعرفه وال منزلته فً مختفٌاا  اإلمام كان الذي وهو الذماري محمد بن عامر[ 96/ق] العبلمة وسٌدنا السنحانً، قاسم بن علً

 الزٌدٌة علماء من وؼٌرهم معول، لذلك علٌه فما الصوؾ من للفقهاء مخالؾ لباس فً السبلم علٌه وكان به، ٌسمعون وإنما صورة

 ٌحافظون وهم وحثوهم، أرهقوهم فلما جمٌعاا، المسجد فً من ٌطلبون حسن الباشا أصحاب من وخدماا  تركاا  مملوء المسجد وباب إال

 المطهر ودخل شملته، وترك السبلم علٌه قام لعطاء، طلبوهم أنهم إال عندهم خبر وال المقصود أنه لظنهم واللباس الهٌبة أهل على

 حتى لهم تابع كؤنه ركعتٌن وصلى السبلم علٌه فقام: قال وتركه، وسار بالفقهاء، والحق فقٌه ٌا الطهور أكمل: الخدم أحد له فقال

مسجدال ودخل القصر، مسجد باب وصل  

(1/342) 

________________________________________ 

هللا رحمه سبلمة بن ٌحٌى بن محمد سٌدنا بحً فاتفق . 

 ٌعرؾ ممن القصر أهل بعض بكابهما على فؤطلع بقٌا أنهما بعضهم من سمع: قال حنش بن محمد بن علً الفاضل الفقٌه وأخبرنً

 ثم وكذا، لنا أصحاب بموت أخبر ببلدنا من فقٌه هذا القاضً: فقال فسؤلهم السبلم، علٌه اإلمام ٌعرؾ وال ٌحٌى بن محمد القاضً

 وقد إال همدان ببلد بعض وصل فما ووادعه وتعزم البقشتٌن، قال أو البقشة بهذه تقهو لكن قهوة، لك ٌشتري من نجد ما فقٌه ٌا: قال

 ودخل ففاتهم، ظلع إلى خٌل فلحقت عامر، السٌد عمه عند شبام ٌعزم هو وقال باسمه، وسماه به وٌسمع ٌعرفه، من بعض توسمه

 وأعٌان بحفدته المسجد من قرٌب الدٌن شمس بن محمد بن أحمد واألمٌر إال شعر فما المدٌنة، من جانب فً خال   مسجد فً شبام

 صفة على جانب فً مكب السبلم علٌه وموالنا -األمٌر ٌعنً-المسجد ودخل الظهر صبلة حضرت حتى هناك، ؼٌبلا  ٌحتفر دولته

 وصل فلما له، ٌتعرض ولم المسجد من وخرج عنه، وأعرض جنً -أعلم هللا -هذا: فقال ٌتحرك، ولم األمٌر إلى ٌلتفت فلم الهنود،

 فقد عامر السٌد أخً ابن المسجد فً الذي لعل: له وقال حروؾ خمسة وأعطاه ركابه خادم إلى التفت الحصن إلى التً العقبة بعض

 كثٌر، عرب عنه ٌذكر وكان فٌه، للعجم مما عقله فً األمٌر هذا وكان قال، كما أو عمه بها ٌصل هذه أعطه وكذا وعلم فضل له ذكر

[ 97/ق] حتى فناداه الدراهم، بتلك بالحوار المعروؾ الخادم فلحقه حبابة، قبل بنفسه موالنا هرب المسجد من األمٌر خرج ولما: قال

 أقبضها لم أنً األمٌر ٌعلم ومن: فقال نفسً، على أخاؾ: فقال لك، هً: قال بل السبلم علٌه ٌقبضها فلم الخمسة وأعطاه إلٌه وصل

 منك،

(1/343) 

________________________________________ 

بالمعنى هللا حفظه أحمد سٌدي رواٌة هنا إلى. حجة ببلد إلى منها انحدر ثم حبابة فً وأمسى . 

 والسادة مسعود، بن إبراهٌم الدٌن صارم العبلمة سٌدنا منهم وعلماإها فقهاإها فتلقاه حجة ببلد دخل سبلمال علٌه أنه ؼٌره وأخبرنً

 ببلدهم فً وأظهروه وؼٌرهم، صبلح، بن محمد السٌد وأخٌه صبلح بن علً الدٌن جمال العبلمة كالسٌد العبالً بنو الفضبلء العلماء

 األمٌر إلى هللا أخذهم الترك أرسل خبره ظهر فلما علماا، عنه وأخذوا العبالً فً عندهم فؤقام الرحمن، عبد بن الرحٌم بعبد بعزها ثقة

 علٌه موالنا على فؤرسل محمد بن أحمد األمٌر من سبق كما فٌه هم عما ؼافبلا  وكان فبلن، على القبض من عذر ال أن الرحٌم عبد

 العبالً من مكان فً ٌومبذ   السبلم علٌه اإلمام وكان وخدماا، عبٌداا  نفراا  وعشرٌن أربعة علٌهم هللا رحمة العلماء من لدٌه ومن السبلم

 من ٌعرفون الخدم وكان علٌه، والمواثبة الباب بلزم حضر ومن العلماء اشتؽل الباب لزموا فلما فٌه، ٌقرأون مسجد فً الجمٌمة ٌسمى

 طاقة من وخرج الفرصة اؼتنم السبلم علٌه وموالنا فؤجلوهم، وبٌنه بٌنهم لصهارة السادة سٌما العلماء تعظٌم الرحٌم عبد األمٌر

 جبللته وأعرؾ المذكور الشٌخ أعرؾ وأنا األدبعً، محمد الشٌخ بٌت دخل حتى زال فبل أعٌنهم، عن ؼابباا  شعب فً وانحدر المسجد

 جهات قاصداا  مور وادي طرٌقه فكانت الشرفً ببلد طرٌق وأخرجه اللٌل، حتى منزله فً فؤخفاه السبلم علٌه لموالنا لرعاٌته

 .الشرؾ



(1/344) 

________________________________________ 

 اآلخرٌن وضرب أٌام، بعد صبلح بن محمد السٌد صهره وقتل حرمتهم، فهتك المحروم األمٌر عند إلى فؤطلعوهم العلماء فؤما: قالوا

تعالى هللا رحمهم الصنعانً سعٌد بن الوهاب عبد العبلمة سٌدنا منهم بالسٌاط . 

 لً سموه نقٌب مع عسكراا  أرسل ثم تعالى، هللا رحمهم العلماء ببلده من تشرد ذلك وألجل واحد ؼٌر من حجة فً الرواٌة هذه سمعت

أٌضاا  مور طرٌقهم وكانت أخواله، عند مدٌخة بنً أو الشاهل فً ٌجدونه أنهم السبلم علٌه موالنا فلحقوا النفر، المابة من قرٌباا  . 

: قال فٌها، وتوارى ونظار أثل، أكثرها شجر أصول إلى فالتجؤ المرفع سمع إذ الوادي من عطفة فً السبلم علٌه موالنا فبٌنا: قالوا

 ما واحد فقٌه على المشقة هذه وٌحملنا اللٌل بالمسٌر ٌؤمرنا: وٌقولون -العسكر ٌعنً- الرحٌم عبد ٌسبون وهو السبلم علٌه فسمعهم

 وهللا وهو فٌه من المذكور فؤخبرنً وجوههم، من كان العبالً،[ 98/ق]القادر عبد ٌسمى رجل العسكر فً وكان ٌفعل، أن عسى

 وال أصلها، فً السبلم علٌه موالنا التً الشجرة أعلى إلى بحجرة ورمى الشجرة هذه مثل توارٌه نعم: فقلت: قال ٌبكً وٌكاد ٌتؤوه

 عبد األمٌر على القبض من اتفق ما اتفق ولما: ]القادر عبد قال به، مستهزبٌن وقالوا كثٌراا  العسكر فضحك: قال هناك، بؤحد له علم

 أصحاب ٌا علٌه عرضنا سٌؤتً، كما ؼٌره وعلى علٌه هللا أظهره وقد هنوم، من المدان إلى السبلم علٌه اإلمام إلى ووصوله الرحٌم

 وأرانً دمً بها سال حتى بالحجر مور فً رجمتنً الذي أنت: وقال ضحك رآنً فلما علٌه، فسلمت اسمً وصل حتى[ الرحٌم عبد

لً واستؽفر وآنسنً فؤبرأنً وخجلت، فبكٌت: قال وجهه، فً . 

(1/345) 

________________________________________ 

 بعض الشاهل جانب وفً كثٌرون، وشٌعة مدٌخة بنً مشابخ أخواله وفٌهم خلطة، وبؤهلها بها وله الشرؾ ببلد دخل ولما: فصل

 وهو أٌضاا  مشهور عالم وهو بالعبادة، الشتهاره العابد؛ علً بالسٌد المعروؾ العابد العالم الفاضل السٌد حً أوالد أخوالهم مع أوالده

 شمس القاضً أخبرنً كما وأسر هلل احتسب وكان كذلك، العبادة وفً المثل، بها ٌضرب ما الزهادة من له القاسمً، إبراهٌم بن علً

 به، اإلحاطة بعد تعالى هللا وسلمه مواضع إلى علٌه وهجم أٌاماا، هذه من مواضع فً تخفى بقاه هللا أطال الدٌن سعد بن أحمد الدٌن

 من ثقات رواٌات من حفظته ما بعض إثبات وتركت الظاهرة، واآلٌات الباهرة، الكرامات له فٌها طوٌلة أخبار الجمل هذه ولتفاصٌل

 مدٌخة بنً إلى أخواله إلى وصل أنه ذلك من ولبلختصار ترتٌبها، حفظً عن فات حتى األٌام لتراخً السبلم علٌه أصحابه

 منه خرج تفرقوا فلما له، ٌخلوه أن أمرهم وقد مسجد فً معهم وأمسى علٌه، التعوٌل عن ٌصرفهم بما بٌوتهم دخوله من واعتذرهم

 ثم كبٌرة، منه القرب فً بوجبة وإذا النوم وأراد القاعد، تؽطً قد فٌه والثمرة منه، بالقرب مزرعة فً فصار علٌه ٌهجم أن خوفاا 

 ٌنظر وال السٌر ٌسمع هو فإذا المسجد إال ٌقصد فبل العدو هو إذا أنه وعرؾ علٌه، هجم قد عدو أنه وٌظن ذلك فً مفكراا  فقعد أخرى

 أن وعرفاه وخاطباه ٌقرٌهما، وطلباه لزٌارته وصبل الجان، فقهاء من هما: فقال فسؤلهما؟ كذلك، ٌقرآن باثنٌن فإذا القرآن فقرأ السابر

 أقرب السمن إلى ألنه هذا سمً وإنما مثلك الترك نكره نحن: وقاال ضحكا ثم: السبلم علٌه قال التركً، جابر أحدهما اسم

بكثٌر، وأخبراه بهم،[ 99/ق]فشبهوه  

(1/346) 

________________________________________ 

 وهو بالعالم المعروؾ إبراهٌم بن علً العالم السٌد حً لهما ووصؾ والمشقة، التخفً من علٌه هو لما القراءة عن إلٌهم اعتذر ثم

 وهذه الشتؽالً، كان ما أعرؾ وال السبلم علٌه قال أنه ٌقصد( الشاهل أهل من) تعالى هللا رحمه العابد تلمٌذ وهو أٌضاا، وعابد زاهد

 ذلك ومثل أصحابه، من واحد ؼٌر من سمعتها ثم هللا، رحمه الخوالنً قاسم بن أحمد العالم القاضً لحً السبلم علٌه عنه الرواٌة

 كان: قال السبلم علٌه والده عن بقاه هللا أطال المإمنٌن أمٌر بن أحمد موالنا عن بقاه هللا أطال اإلسبلم شمس القاضً خط من نقلت

 شٌباا  فوقً من فؤحسست وحشة اللٌالً بعض فً معً فحصل اللٌل فً أسٌر الظلمة من خوفً أٌام كنت أنً الدعوة على ٌعٌننً مما

قاسم إمام ٌا باسمً وٌنادٌنً معً، الهوى فً ٌسٌر وهو أراه ال نحوه أو الطٌر كهٌبة . 

 عن أٌضاا  رواه ما الرواٌة بهذه متصبلا  أٌضاا  القاضً خط ومن الشمس، ظهور وظهر تواتر مما وهذا: الرواٌتٌن فً القاضً قال

 ٌعرفون وال حجور، من كثٌرة مواضع فً الشدٌد الخوؾ مع ٌختفون كانوا أنهم والدته عن هللا أٌده المإمنٌن أمٌر بن أحمد موالنا

علٌهم ٌدله دلٌل ؼٌر من إلٌهم وصوله إال ٌشعرهم فما هو، ٌعرؾ وال موضعه . 
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 ببلد من حضراا  ٌدخل ولم حً، إلى ٌؤو لم الشدٌد الخوؾ به اشتد لما: قال فٌه من السبلم علٌه موالنا أخبره أٌضاا  والمذكور: وقال

 عٌسى بن المؽنً عبد الفاضل الفقٌه االختفاء فً تفرقهم مع أوالده على ٌقوم وكان سماها، مواضع وله الفٌوش، لزم بل الشرؾ

قال كمال أو سبٌبلا  به اإلتصال إلى وجد إذا أمكن بما ٌصله ثم النذور، من له ٌجتمع ما تفرقهم مع وٌعولهم هللا، رحمه الشرفً . 

 عنهم، أسؤله من وجدت وال أوالدي وتفرق أحد كل خفت أنً لقٌت ما أعظم من: السبلم علٌه موالنا لً قال أحمد: الشٌخ قال

 جبال بعض من قصدها أن بعد الطرٌق ؼٌر فً فمشى فٌها ٌمضً أخواله أحد أن وٌعرؾ سماه، سوق إلى أعرفها طرٌقاا  فتوسمت

 من عاد وقد الشمس ؼروب قرٌب خاله رأى حتى الشجر من ٌرى ال وهو فٌها ومن الطرٌق ٌرى موضع فً توارى ثم حجور،

 أوالدي، عن ٌخبرنً وأوافٌه إلٌه أنحدر خالً هذا: فقال ماضٌاا، وحده وهو كذلك تقدمه وقد السوق أهل من ؼٌره وبعده السوق،

 ظنه مشمراا  منحدراا  خاله رآه فلما وخفة، قوة السبلم علٌه بدنه وفً الكسوة من علٌه ما وتقطع شعره، طال قد السبلم علٌه وكان

 فلم ٌعودون، ال وقبله بعده ممن الخوؾ من مرتفع ؼٌر بصوت فنادٌته[ :9/ق] واشتد فهرب السبٌل ٌقطع ممن وأنه بمكروه ٌرٌده

 قاطع أنه إال ٌظن ال وهو أدركونً تقدمه بمن وصاح هرباا  ازداد رآنً فلما الشمس، ؼروب قبل أدركه لعلً أثره فقفوت ٌلتفت

 منه ٌدنو بمن ٌتصل كان حتى مؤوى لً ٌبق ولم حجور جبال إلى وصرت باكٌاا  فعدت: قال لذلك، مظنة الموضع ذلك وكان طرٌق،

سابح أنه ؼٌر أحد ٌعرؾ وال به فٌتبلػ الٌسٌر الطعام منهم فٌنال البدوان، من  
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الهنود صفة من تقدم ما على طرٌقاا  ماض . 

 الصفة، هذه على ببقاه ٌحدث السبلم علٌه اإلمام سمع أنه هللا رحمه بسحلة المعروؾ الهادوي علً بن هللا لطؾ السٌد حً وأخبرنً

 الصبلة، وأراد فتوضؤ الشجر به محٌط ماء إلى اللٌالً بعض فً فؤوى الصبلة، ألجل الماء فٌها التً المواضع فً ٌبات كان وأنه

: قال عادت، عاد وإذا ذهبت الصبلة من خرج فإذا بعضاا  بعضها ٌعلو وكان البقر، صؽار شبٌهة حٌوانات له ظهر للصبلة توجه فلما

الحالة هذه على بقً كم أحص ولم بعدها، إلٌه أعد ولم الشٌاطٌن مؤوى ذلك أن وعرفت المكان ففارقت . 

تعالى هللا شاء إن اآلتٌة مٌمٌته فً هللا رحمه الجحافً الخالق عبد بن صبلح العبلمة السٌد قال : 

المتبلطم أدٌه فوق فاختار....  مزبداا  أسود الموت بحر خاض من  

ألراقم مجاوراا  وكان سبعاا ....  لؽضاضة ال األبناء فارق من  

أعلم وهللا. سنٌن سبع الحالة هذه على بقاه إلى السٌد فؤشار . 

(  بجواز العلم وأهل السادة بعض من فتوى الموضع هذا فً بقاه أٌام فً بلؽه أنه المذكور القاضً ؼٌر من سمعته مما( المشهور وفً

 المسماة قصٌدته وكذلك السبلم، علٌه مجموعه فً مشهور وهو( التحذٌر) المسمى بكتابه علٌهم فؤجاب ذلك وظهر للظلمة، المداراة

 على المختار الجواب) وكتابه أٌضاا،( وشرحه اإلفك أنؾ حتؾ)و ،(الهالك المتصوؾ مذهب بٌان فً المتدارك الكامل وشرحها)

عنه أحمد الشٌخ ذكره ما وبٌن ذلك، بٌن كم أدري وال جم علم وفٌه( الجبار عبد مسابل . 
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 وبلػ العٌون، ورمقته فضله واشتهر صٌته ظهر ثم فٌها، فسكن الشرؾ جهات إلى السبلم علٌه انتقل ثم: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 له ٌدرك ولم خبره خفً حتى كافة الناس عن واختفى نفسه، وكتم منهم فتخوؾ علٌه، القبض وأرادوا جانبه فخافوا األتراك إلى خبره

 على عاكؾ ذلك[ ;9/ق] خبلل فً وهو سنٌن، بضع نحو ذلك على فبقً تتبعه، فً واجتهادهم علٌه، التجسس فً جدهم مع أثر

 فقد عند العباد أعمال معرفة فً اإلرشاد) وكتاب الدٌن، أصول فً( األساس) كتاب ذلك خبلل فً وألؾ والقرآن، العلم كتب درس



 ذلك خبلل فً قصٌدته ،وأنشؤ(الجبار عبد مسابل على المختار الجواب) وكتاب ،(الفتنة على المعاونة من التحذٌر) وكتاب( االجتهاد

مشهورة وهً( الهالك متصوؾال مذهب بٌان فً المتدارك الكامل)بـ وسماها الكفرٌة، القبٌحة وأعمالهم الصوفٌة ذكر فً المشهورة . 
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 باهلل المنصور المإمنٌن أمٌر موالنا نبٌه، ولد من وصفوته وولٌه، لعبده وتعالى سبحانه هللا مهد فٌها: تفوح ومسكٌة تلوح دقٌقة

 ومسلمهم وفاجرهم، بارهم الٌمن قطر أهل قلوب فً له وتعالى سبحانه هللا ألقى فٌما فكرت إذا وهً وسبلمه، علٌه هللا صلوات

 له ظهر وال سطوة، منه ٌعرفوا أن قبل اسمه وأسهرهم ذكره، ملوكهم أفزع حتى والفخامة، والجبللة والعظمة، الهٌبة من وكافرهم

 أو مال من منعة له وال إخوانه، سواده فٌعظم عشٌرة قوة وال أعوانه، بماله فٌكثر المال أهل من هو وال ؼدوة، وال روحة قتالهم فً

 معقل إلى وٌعود لئلفتراس، اللٌث وثوب فٌهم ٌثب وأن واالختبلس، الفتك منه ٌخافون أنهم القابل فٌقول الجبال، من قلل وال رجال،

 كمثله، هو من العلماء من السبلم علٌه وقته فً أن المعلوم ومن المرٌع، واألمر الوسٌع، الذكر هذا ٌكون فمما مطٌع، وجٌل منٌع،

 النفقات علٌه فٌخرجون للعلم الطالب وٌقصد بمكانهم، إلدهماء ومعرفة بؤوطانهم الستقرارهم ذكره، من أشهر العامة عند وذكرهم

 علٌه وهو الخٌرات، وإسبال واإلٌناس القرى مع المشكبلت، بحل فٌعود والمستفتً الزابر ٌقصدهم ثم النافعات، العلوم وٌفٌدونه

 من ٌنتقل ذلك مع وهو مجلسه، ٌبلزم من أو مشابخه إال أحد ٌعرفه فلم بؽٌره الٌشتؽل للطلب كدحه أوان فً ألنه ٌوجد ٌكاد ال السبلم

 اسمه، ما أصحابه وال الشٌخ ٌعرؾ ال ومن األصحاب، من له كان من بعض عن سمعت كما الكتاب ٌختم وربما آخر، إلى موضع

 المإمنون به وتوعد والنهار، اللٌل أوقات من كثٌراا  ذكره فً وقطعوا الزءار، األسد هٌبة هابوه حتى األشرار لقلوب المقلق هذا فما

عنده من بالفرح وقطعوا الفجار،  

(1/351) 

________________________________________ 

 اختٌاره عنوان ذلك وجعل قبل، من ألنبٌابه سبحانه جعلها كما العدل، الحكٌم له ساقها إرهاصات هذه فما لبلنتصار، االنتظار فً فهم

 والفهم، الذكاء جودة منها اإلتحاؾ، بجزٌل وخصه األلطاؾ، له وساق الكافة، على الكمال من فٌه جعل لما وتمٌٌزه للخبلفة[ 4:/ق]

 الفهم بجودة علٌه هللا نعمة ذكر وقد سمعه أنه السبلم علٌه عنه الثقة أخبرنً مما سهم، أوفر فٌه سهمه فكان العلم سعة من منحه وما

 وجد أنه وكذا فٌهما، شٌخ وهو العشاء وصلى بالذكر، إال والوزن العروض علمً ٌعرؾ وال أٌامه لٌالً بعض فً المؽرب صلى أنه

ا  الٌسٌر الوقت ذلك فً  أمة الناس فً كؤنه حتى بالعلم العمل ومنها المجلس، ذلك ؼٌر إلى فٌهما ٌحتج ولم جوامعها، منه استملى شٌخا

 فإنه المنكر،[ الفحشاء] عن والنهً األكبر بالمعروؾ األمر ذلك ومن عبده، به هللا أراد بما العمل على حرصه من شوهد لما وحده

 فً البدع ذلك ومن المعاذٌر، من بشًء فٌهما ٌرخص فلم{ األُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذلِكَ  إِنَّ  أََصاَبكَ  َما َعلَى َواْصِبرْ : }تعالى بقوله فٌهما عمل

 علٌهم فجلى العلم ؼرابب فً العلماء معه خاض ذلك ومع علٌها، الرد فً مصنفاته وظهرت فٌها وتكلم ردها، السبلم علٌه فإنه الدٌن

 المذاهب أهل من وؼٌرهم بالصوفٌة الموسومٌن من إلٌهم لجؤ من وكذا باطلهم، بحقه فدمػ السوء علماء من الخصوم واعترض

 َوُهمْ : }وقرأوا المإمنون، به وتباشر العٌون، لذلك فرمقته شركهم، دٌجور الحق بضٌاء وطحطح إفكهم، ظاهر بصدقه فؤبان الردٌة،

ْؽلُِبوَن، َؼلَِبِهمْ  َبْعدِ  ِمنْ  ٌَ ْوَمِبذ   َبْعدُ  َوِمنْ  َقْبلُ  ِمنْ  األَْمرُ  هلِلَِّ  ِسِنٌنَ  ِبْضعِ  فًِ َس ٌَ َو  
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ِحٌمُ  اْلَعِزٌزُ  َوُهوَ  ٌََشاءُ  َمنْ  ٌَنُصرُ  هللا ِبَنْصرِ  اْلُمْإِمُنوَن، ٌَْفَرحُ  الرَّ }. 

 النجوم التً والعزٌمة اآلخرة، على وإقباله الدنٌا عن وإعراضه الصلحاء، العملة على وعمله العلماء، على علمه فضل ظهر فلما نعم

 قال كما وقال رٌحهم، وذهاب شرهم بإماطة األشرار وتوعد ومرتضاها، النبوة وصً من أورثها التً العلوٌة والهمة مضاها، دون

 األشرار أفبدة لهٌبته ورجفت الفرج، السترواح األخٌار به هول ذكره كثر فلما بذبحهم جاءهم لقد: لقرٌش وآله علٌه هللا صلوات جده

 فهم أثر، حقٌقة منه ٌنالون أو بالبصر، عٌونهم تدركه أن جهدهم مع اللهج من ذكره من سمعوا ولما والحرج، الهرج من خالطهم لما

 وال هجومه، ٌعرؾ ال الموت ملك أن كما حٌن، كل فً وثوبه ٌتعوقون فكانوا حنٌن، كٌوم أٌاماا  منه وٌتوقعون وأبن، تعب فً منه

 َواْقَتَربَ : }القارئ وقرأ الحد، كبلل األعداء وعرؾ الوعد، صدق األولٌاء تحقق دعوته، وانتشرت صٌته هللا أظهر فلما نجومه، ٌعلم

 الكرام العترة سراة من برجال وأٌده اقترانها، مع القلوب فً محبة علٌه وألقى األمر، له هللا وٌسر النصر هللا ومنحه{ اْلَوْعدُ 

 وناصره أحبه ولقد عبلبقها، جمهور من القوٌة،[ 9:/ق]والعزابم العلٌة الهمم وأهل طرابقها، فً شٌعتها من والهامات وبطارقها،



 وكما الخشب، ببلد من مدر ٌهودي قصة فً تعالى هللا شاء إن ترى كما والجحود فٌهم هً التً العداوة مع الٌهود المقصد هذا على

 السبلم علٌه اإلمام أن بقاه هللا أطال الدٌن سعد بن أحمد الدٌن شمس العبلمة القاضً أخبرنً مما وؼٌرهم وادعة، ٌهود لبعض ظهر

وقد لحاجة، ٌرٌده موضعاا  وادعة ببلد فً خرج  
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 عن وٌتخفى قاصداا، إلٌه ٌهتم بٌهودي وإذا الموضع ذلك دخل فلما أحد، موضعه ٌصل ال أن ٌحترس لمن الخوؾ شدة مع احتاط

 أن أحب فإنً أعدابك جهاد على بها استعن الدراهم هذه موالنا ٌا: فقال ٌرٌده، ما استنكاراا  السبلم علٌه اإلمام فسؤله أمكنه ما األعٌن

 أنت الذي الجهاد هذا: فقال له؟ الحامل ما اإلمام فسؤله الوقت، ذلك فً كثٌرة وهً الذمٌٌن من وال المسلمٌن من أحد علٌها ٌطلع ال

 أفترى المختصر، هذا من مواضع فً اإلعانة من للجن روي ما وسٌؤتً قال، كما أو السماء أهل ٌرضاه كما األرض أهل ٌرضاه فٌه

 دلٌبلا  هذا ؼٌر إلى اللبٌب ٌحتاج فهل ودبر، خلقه فؤحصى وقدر، وحكم وصور خلق ممن هو إنما وهللا ال البشر؟ فعل من األثر هذا

 فََمنْ  َتْذِكَرة   َهِذهِ  إِنَّ } سبٌبلا  إلٌها للمكلؾ ٌجعل هللا بتثبٌت لصاحبها تثبت اإلمامة أن تؤصٌبلا  السبلم علٌهم أبمتنا قرره ما صحة على

هِ  إَِلى اتََّخذَ  َشاءَ  السبلم علٌه اإلمام صفة فً الكبلم طوٌل من المقصود انتهى{ َسِبٌبلا  َربِّ . 
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 وعندي إلٌه آوي كهؾ الجبل فً لً وكان الموت، أنه ظننت حتى الطعام أجد ولم فانقطعت: قال أحمد، الشٌخ رواٌة تمام إلى رجعنا

 شًء على أقدر ال رب ٌا: وقلت القبلة واستقبلت كفن أنه على علً، ثوبً طوٌت وضعفت الحال بً اشتد فلما شًء، الكتب من

 فقمت واقؾ عظٌم بظبً وإذا وجهً ففتحت بفمه ٌحركنً وحٌوان إال شعرت فما: قال أمكن، بما ودعوت-قال كما أو بدنً به أحفظ

 فتحت أن ؼٌر ٌتحرك لم ساكن هو فإذا صٌد، أنه على القوة من أمكن بما وأوثقته وؼٌاثاا، لً رزقاا  ساقه سبحانه هللا أن وعلمت إلٌه

 هللا وحمدت لٌلة، بؤطٌب وبت عنً ولت ثم: قال شبعت، حتى ساكنة وهً لبنها من فرضعت: قال لبن، وفٌها أنثى هو وإذا رجلٌه

 الشمس فً وأدفؤ بها أستتر حجارة بٌن موضعاا  الكهؾ أعلى صعدت الصباح أصبح فلما -قال كما أو-ؼٌره عطاء كفانً حٌن سبحانه

 الصٌد،[ 4:/ق] ٌطلبان -بندقان قال أو- بندق معهما حجور بدو من باثنٌن إذ السٌؾ وعندي أدرس المصحؾ ٌدي وفً كذلك أنا فبٌنا

 ما أجد وال إلى البندق ووجه الفتٌلة وركب منً قرب حتى بالبندق جهتً قصد أحدهما أن حتى أنظر مكانً وبقٌت فخفتهما: قال

 الرصاصة موضع وأحسست البندق ضربت فلما فؤقاتله، تطفنً لعلها ٌرمً حتى االضطجاع ؼٌر أجد ال: فقلت نفسً، عن به أدافع

 بفضل علٌه القبض من أقرب كان فما صٌداا، ٌطلب الجبل من جانب فً وكان بؤخٌه فصاح مواثباا، وقمت السٌؾ إخترطت منً قرٌباا 

 كثٌراا، ذلك وجحد واستؽاث فصاح تقتلنً حتى بك فعلت ما ظالم ٌا: ٌدي فً للذي وقلت ٌصٌح، فهرب الثانً وأما وسبلحه، هو هللا

كبٌر ظبً أعبلك كان وإنما أراك كنت ما: قال رمٌت؟ فمن: فقلت  
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 ورجلٌه ٌدٌه بٌن الرصاصة وكانت ظاهر، الظبً وأثر صادق هو وإذا الموضع ذلك إلى بً فصار موضعه أرنً: فقلت فرمٌته

 سٌدي -أعلم هللا- بؤنك ٌصٌح وهو فالتزمنً فعلت، فٌما عذرتك فقد اذهب: فقلت البارحة، صاحبً أنه فعرفت تعالى، هللا وسلمه

 لنا حاجة وال البدوان علٌنا ٌجمع لببل ورده أدركه: قلت أخً: قال عنك؟ فر الذي من: فقلت الكثٌر، بالسبلح فعاد نعم،: فقلت قاسم؟

 رأٌكما مثل على أحداا  تجدان: لهما قال ثم وأنابا، فتابا كثٌراا، وعظمهما رجعا فلما بالصوت، أدركه حتى فلحقه: قال بهم، باالجتماع

 إن المختصر هذا من موضعه فً ٌؤتً ما نحو من أنواعاا  وكانت فٌه، التً المنكرات ونؽٌر طهننة، سوق بنهب واحداا  ٌوماا  ٌعٌننا

 أجابهم، ومن ببنادقهم ٌصلون وأنهم شجر كثٌر السوق من أعلى جبل إلى فتواعدنا نفعل ولكنا أحداا، نعلم ال: فقاال تعالى؟ هللا شاء

 فمضٌت بٌدي، صنعته مما فقط باروتاا  رطل ثلثا -قال أو- رطل ثلث وعندها سماه، جبل فً مخبوءة مجرى بؽٌر بندق معً وكان

 هم ما على جماعة الظلمة جند من واجتمع السوق، حمى حتى صاحبً انتظار فً وبقٌت الجبل دخلت حتى اللٌل فً وسرت للبندق

: وقاال فسلما فحسب، بندقان معهما وحدهما الشجرة ٌتخلبلن بصاحبً وإذا المسلمٌن، لضعفاء والعسؾ والهسؾ المنكرات، من علٌه

 قلت ثم وتعالى، سبحانه هللا إلى وفزعت نفعل أن عسى ما: وقلت فزع، بؤي الظلمة هإالء نفزع حتى نرجع ال أن فرأٌت نفعل، ذا ما

 شحنتها من وأكثرت السوق، نحو ووجهتها بحجارة علٌها ورزمت أٌضاا  بندقً وشحنت حقً الباروت من ففعبل بنادقكما اشحنا: لهما

ووجها للتعشٌرة، الطبلعات فً نفعل ما على  
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 ثم أمكن، بما سبحانه هللا ودعوت جهدي هذا: وقلت وبكٌت، ركعتٌن، وصلٌت[ 5:/ق] وتٌممت رسلكما على: قلت ثم كذلك، بندقٌهما

 معنا السوق فً الذٌن القبابل فصاح البنادق بتلك رمٌنا ثم ففعبل، ٌسمٌاه وال السوق أهل ٌسمع حتى لئلمام بالتنصٌر أمرتهما

 وبعض السوق، أهل أكثر إلٌنا وخرج أحد، على أحد ٌلوي ال وجوههم على وهربوا العسكر، سبلح وبعض السوق فانتهب وأجابونا،

 إلى. الجمع ذلك فرقنا أن بعد وعدنا المنكر، عن والنهً بالمعروؾ األمر على وباٌعوه طابفة، اجتمع حتى أٌدٌهم فً العسكر سبلح

عنه الرواٌة هنا . 

 إلٌه فراسل فٌهم أوقع لواقعة هٌبة له وكان لؤلتراك، مخالفاا  زٌد أبو الشٌخ وكان: طوٌل كبلم من معناه ما به هللا نفع أحمد السٌد قال

تعالى هللا شاء إن ذكره سٌؤتً ما وكان فؤجابهم، الفضبلء، من وجماعة السبلم علٌه اإلمام ٌؤوي أنه . 

به هللا نفع السٌد قال : 

صفر فً المنصور القاسم إمامنا....  قمر من الؽراء الدعوة ابتدأ ثم  
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 هو ٌشٌر وكان السبلم، علٌهم البٌت أهل من ؼٌرهم القابم وطلب الجهاد، على حرٌصاا  كان أنه علمابنا من واحد ؼٌر من وسمعت

 وقد علٌه هللا رحمة الرجال أبً بن أحمد بن علً الدٌن جمال األعلم القاضً أخبرنً فمما إجابة، تحصل فلم بعضهم إلى وؼٌره

 والقاضً حثٌث، بن إبراهٌم العبلمة كالسٌد ذمار علماء بعٌون اتفق أنه المٌمونة الدعوة قبل].......[ سنة فً للحج مسٌره حكى

 فقهاء ومن ذمار، فقهاء من وؼٌرهم السحولً محمد بن ٌحٌى الدٌن عماد الفاضل والقاضً الشكاٌذي، علً بن محمد العبلمة الفاضل

 وعلى علٌها وكان صعدة، فً فاجتمعنا: قال كذلك، سماهم عدة صنعاء فقهاء ومن سبلمة، بن ٌحٌى بن محمد العبلمة سٌدنا الظاهر

 فً للحج العلماء لجمع الباعث ما لً علم ال الشباب أول فً وأنا وفعله، شره من باهلل نعوذ وعظمة قوة فً علً الباشا الٌمن بعض

 علً بن محمد القاضً قاله كما بمثلها ٌسمع ال التً المنكرات من وٌسمعون ٌرون لما إال ذلك وما: قال مٌعاد، على كؤنه العام ذلك

تعالى هللا شاء إن اآلتٌة قصٌدته فً هللا رحمه الشكاٌذي : 

وهامانا لفرعون رووه وال....  أبداا  بذا جاءت ملة ما هلل تا  

أوثانا ٌعبد من وال ال بمثله....  وزندقة كفراا  عتى من أتى وال  
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 الباشة ممالٌك أن وأظهروا المنصورة، باب من إال أحد ٌخرج ال وأن حفظت قد باألبواب وإذا صعدة من الخروج أردنا فلما: قال

 القاضً رفقة فً وكنت العشة فً صرنا ولما وبلده، واسمه عرضوه إال أحد الباب من خرج فما ،[6:/ق] رأي بؽٌر الحج ٌرٌدون

 من أعظم وٌفتشون كل، على ٌهجمون والرجل بالخٌل وإذا ؼفلة على اآلخرة العشاء بعد الناس فبٌنا حثٌث، بن إبراهٌم الدٌن صارم

 من سمعت وال: قال المساجد، بعض إلى ورجعنا الناس، هجع حتى البلد من أعلى جبل إلى القاضً مع فهربنا صعدة فً فعلوا الذي

 عن تؤخرت وقد الظلمة نؤمن بحٌث سماه موضع إلى انفصلنا فلما عبٌدهم، ٌطلبون أنهم إال معً وال الشدٌد الخوؾ ؼٌر القاضً

 ٌنتظر وال آخر جانب من وٌخرجون الطرٌق، جانب فً شعباا  فٌدخلون القافلة من ٌمٌلون اإلخوان بجماعة وإذا لحقت ثم القاضً،

 بن على الفقٌه أنت: وقال فعرفنً حجر، على وهو قبلها أعرفه وال السبلم علٌه باإلمام وإذا مثلهم الشعب إلى فملت بعضاا، بعضهم

 أنه هللا رحمه القاضً من وسمعت الطابؾ، دخلنا حتى خلفه نصلً معه فكنا بؤصحابً ولحقت علٌه فسلمت نعم: فقلت الرجال؟ أبً

 فً أظنه السادة بعض عند فؤمسى المذكور الباب من ساعته من ورجع السبلم علٌه الهادي وزار سوٌدان باب من صعدة دخل

 بن أحمد الدٌن شمس العبلمة القاضً سٌدنا من وسمعت تقدم، كما بالهنود شًء أشبه صار حتى هٌبته مؽٌر ألنه ٌعرفوه ولم رؼافة،

 حدود دخوله بعد أنه علٌه هللا سبلم باهلل المإٌد اإلمام حضرة اإلمامٌة الشرٌفة بالحضرة القراءة مجلس فً بقاه هللا أطال الدٌن سعد

جماعة، معه وكان العجم، من محترز ؼٌر صعدة وطرٌق العصٌمات  
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 من جماعة بهم فمر أمتعتهم ٌحفظ عندهم السبلم علٌه وهو الطعام لهم ٌصلحون السبلم علٌه أصحابه أخذ الفقمٌن وصلوا فلما

 ٌا: السبٌل البن الطعام من ٌهب رآه وقد التحذٌر سبٌل على له فقال عرفه، أو اإلمام توسم من وفٌهم هللا، رحمه ال باشا علً أصحاب

 من ذلك أن وعرؾ السبلم، علٌه اإلمام فخاؾ: قال قاسم السٌد فٌظنوك الترك ٌراك ال علٌك مر لمن طعامك تفرق الذي الرجل هذا

تقدم كما ففرقهم له إنذاراا  المذكور . 

 فنام: قال الطابؾ، فً عنه هللا رضً العباس بن هللا عبد األمة حبر مشهد فً معه أمسى أنه أٌضاا  هللا رحمه علً القاضً وأخبرنً

 وأعاهد الموضع هذا فً أقٌم أنً رأٌت قد علً، فقٌه ٌا: فقال فؤجبته، ٌدعونً به وإذا نابماا  وظننته المكان من منً أعلى خشب على

ترى[ 7:/ ق] ما على: فقلت: قال الموضع، هذا من الشرٌؾ البٌت . 
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 فً المقام أراد أنه السبلم علٌه عنه ؼٌره من أٌضاا  وسمعت تعالى، هللا رحمه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى الفاضل الفقٌه حً وأخبرنً

 علٌه الهادي اإلمام: قال أو وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً رأى وأنه ودٌلمان، بجٌبلن ٌلحق أن هم أو علً القاضً ذكر كما الطابؾ

 فً وكان قحطان شام أعمال من ذهبان وصلنا ولما: القاضً قال الٌمن، وعاد فاستبشر الٌمن أهل له ٌباٌع أنه منً الشك السبلم

 الناصر اإلمام حً عارض وقد نفسه إلى دعا قد وكان المإٌدي حسٌن بن علً بن هللا عبد العبلمة السٌد الوادٌٌن ٌسمى منه موضع

 فؤضافنا: قال أهله، ولدٌه متوارٌاا  الموضع هذا فً وصار التفات، إلٌه وال أمر له ٌنتظم ولم السبلم علٌه علً بن الحسن هللا لدٌن

 فٌه وتكلم موضع فً اإلمام جمعنا ثم فحضر الحضور وأما ٌداا، مد السبلم علٌه القاسم اإلمام أر فلم: قال حسنة، ضٌافة جمٌعاا 

 أصحاب ٌا فهلموا السبلم علٌه الحسن اإلمام إلى كانت هفوة علٌه ونعلم لئلمامة ٌصلح هللا عبد السٌد هذا: قال ثم نافعة، بمواعظ

 ونحن علٌه فدخلنا: قال وأقدم، أهم فالجهاد الحج ونإخر فنجاهد ونعود للجهاد نفسه وٌظهر نباٌعه ثم عنها التوبة نسؤله علٌه ندخل

 إلى بعضهم نظر مجالسهم أخذوا فلما أصحاب، ٌا منكم الكبلم ٌكون: السبلم علٌه اإلمام لهم قال وقد مشهورٌن علماء من جماعة

 ٌطلبونك إلٌك وصلوا األصحاب هللا عبد سٌد ٌا: قال فٌما وقال السبلم علٌه موالنا تكلم ٌحصل لم فلما الحدٌث ٌبتدي أٌهم بعض

 أو وكذا الظالمٌن لجهاد تنتصب أنك على نباٌعك ذلك بعد ومرادنا الحسن، اإلمام إلى منك كان مما سبحانه هللا إلى واالعتذار التوبة

وعند قال، كما  

(1/361) 

________________________________________ 

 ومبلزمً السبلم علٌه الحسن اإلمام خاصة من وكان هللا رحمه الٌعقوبً علً بن محمد الدٌن عز العدل الزاهد الفقٌه حً اإلمام

 أسقط أظنه أو الحسن اإلمام على وفودي محمد فقٌه ٌا تذكر: الجواب فكان الحسن لئلمام المال لبٌت الخازن وكان السبلم علٌه موالنا

 علٌه اإلمام فقام: قال شٌباا  منه ونال لً ظالم وهو ومضى عسل فنجال طلبت وإنً به قابلنً وما المدان إلى( اإلمام إلى) اإلمام اسم

قلت مما شًء ال أن بٌده اإلشارة بؽٌر محمد الفقٌه علٌه ٌرد ولم وجماعة محمد الفقٌه وقام السبلم . 

وباٌعوه معهم وهو وافقوه ذمار فقهاء أن فؤخبرنً تعالى هللا رحمه الؽشم هللا عبد بن أحمد الدٌن شمس الزاهد العالم القاضً وأما . 

 قام من لنصرة نفسه عرض أنه ذلك[ 8:/ق] بمثل بقاه هللا أطال الدٌن سعد بن أحمد الدٌن شمس العبلمة القاضً سٌدنا وأخبرنً

السبلم علٌهم محمد آل من الرضى إلى ودعوته بٌعته وأن ؼٌره . 
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 الشاهل صاحب إبرهٌم بن علً الزاهد العابد العالم الفاضل السٌد بالقٌام علٌه أشار ممن وكان: تعالى هللا رحمه أحمد السٌد قال

 وؼٌرهم، وشمر وباشر حجور قبابل وجمع معه، وجاهد نصرته فً وبالػ دعوته فً حرص فإنه ذكره تقدم الذي بالعالم المعروؾ

 سنحان بنً ببلد إلى توجه حٌن إلٌه أسر قد السبلم علٌه اإلمام وكان قارة، فً السبلم علٌه اإلمام دعوة ظهرت حٌن بهم وتحرك



 فً بالػ فإنه آنس ببلد من الحماطً علً بن ٌوسؾ الدٌن نجم المجاهد العامل العالم العابد الفاضل الفقٌه بالقٌام أشار وممن بذلك،

 هللا شاء إن خبره بعض وسٌؤتً تعالى، هللا رحمه مسموماا  لسبٌله مضى حتى عظٌماا  جهاداا  وجاهد دعوته، إعزاز فً وشمر نصرته

 داود بن علً بن هللا عبد بن صالح الدٌن حسام الكامل الزاهد العالم الفاضل السٌد القٌام على وحرضه بدعوته أشار وممن تعالى،

 حسن الباشا أن الناس ألسن على ظهر حٌن وذلك القٌام على حثه فً قصٌدة وأنشؤ تعالى، هللا رحمه مؽل الملقب القاسمً الؽربانً

 عادتهم جرت التً وحوابجه آالته ببٌع ذلك على واستدلوا دوٌبلا، له وأن الٌمن وجهات صنعاء والٌة عن عزل قد صنعاء صاحب

 السٌد أنشؤها التً والقصٌدة لهم، أمر لعروض عزله وامتنع ذلك كذب انكشؾ ثم وؼٌرها، كالنحاسات باعوها عزلوا متى أنهم

تعالى هللا رحمه قوله هً المذكور : 

والكرم المجد وضاع ضاع والدٌن....  الهمم بعده وضاعت الوفاء ضاع  

والظلم األستار حوله من والعدل....  معالمه تخفى ال الناس فً والجور  

مهتضم الرحمن عبد من وكل....  مجترم الشٌطان تابع من وكل  

متهم وهو إال لك نصحه فً.... مإتمناا  الدهر بهذا تلقى ولٌس  

(1/363) 

________________________________________ 

صمم بها ٌنجً الذي سماع وعن....  واعٌة الفحش لسماع آذانهم  

عموا الصواب وجه لهم تجلى وإن....  بؤعٌنهم ضبلالت ٌشاهدون  

نطقهم والبهتان والؽً والزور....  طبعهم واإلضؽان والمكر الؽدر  

والنؽم والتصفٌق الرقص كذلك....  دٌنهم الرناتو والطار والزمر  

بٌنهم هللا وكتاب آراإهم....  منبعها الدٌن أمور فً أحكامهم  

ودهم القرآن فً هللا ٌفرض لم....  عندهم هللا رسول آل كؤن  

[ 9:/ق ] 

علموا الذي الحق تركوا لكنهم....  عرفوا بلى حقاا  لهم ٌعرفون لم  

قدم وال سعً فبل أجابوا وإن....  سمعوا ما الحق إمام دعاهم إذا  

ظلموا عوملوا أو خدعوا ناصحوا أو....  نكثوا عاهدوا أو نقضوا صالحوا إن  

ذمم وال عهد ال الحقٌقة على....  لهم لٌس القوم أن األمر وجملة  

معتصم للناس هم الذٌن األمر....  أولً النجاة سفن باٌعوا اهتدوا لو  

نفوسهم هذا على واستدرجتهم....  سلموا فما األهوى قلدوا لكنهم  

والعجم األوؼاد فٌهم واستحكمت....  وانخدعت العرب جمٌع ذلت لذاك  

الؽنم ضاعت ٌوماا  ؼاب إن والراع....  لهم رعاة ال سواماا  وصٌرتهم  

فسادهم من إال العرب على ٌؤتً ال....  ال األعاجم تسلٌط أن روي وقد  

الحكم الحاكم فهو للرشد التوفٌق....  وأسؤله هذا من هللا على أشكو  

لكم أباا  ال وأنٌبوا مرضاته....  واتبعوا هللا خافوا الناس أٌها ٌا  



ٌشٌنكم ما وأزحتم نٌاتكم....  صلحت إذا تؤتً أفراجه لعل  

األمم تهتدي لسناها عناٌة....  له بؤن نرجوا بالذي ولذتم  
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العلم العبلمة الفطن الكٌس....  جانبه المٌمون الماجد األروع  

سؤم بؤسه فً ما العزٌمة ماضً....  حٌدرة أبناء من الرأي مإٌد  

األلم به ٌشفى من الؽوابل مؤمون....  الفضابل محمود الشمابل سهل  

ٌبتسم واإلسبلم الحق وٌشرق....  به الزمان ٌجًء أن لنؤمل إنا  

تنتظم الناس هذا وأحوال جوراا ....  ملبت أن بعد عدالا  األرض وتمتلى  

ٌنكتم لٌس جلً فٌها ـبرهان....  والـ للزعامة أهبل رأٌناه فقد  

ملتبم والصدع منجبر والكسر....  مندمل   فالجرح شخصه بقً وما  

الدٌم أصحت ما إن الؽٌث ألنه....  علموا قد هللا رسول آل وكل  

الحذم الصمصامة فٌهم وأنه....  به ٌستضاء هدي نور وأنه  

الهمم لها تدنو همته شؤن من....  وٌا المإمنٌن أمٌر ٌا سٌدي ٌا  

تضطرم األرض فً جورهم ونار....  دعة فً البؽً وأهل البقاء كٌؾ  

ٌنهدم الشك عزمكم فبعد....  قواعدهم أوهى ذكركم ألٌس  

منصرم الجور وحبل ٌدك على....  منفرج الهم إن بؤمرك فاصدع  

[ ::/ق ] 

والخدم األجناد ال هللا والناصر....  عبلمتها الحت قد الفتح وآٌة  

ٌنبرم فهو تعالى منه أملت....  فما األمور كل فً بربك وثق  

ٌنعدم ثم ٌتبلشى فإنه....  تكاثرهم عزم عن ٌصدنك وال  

ٌنهزم الصدق عند فهو أعداإه....  كثرت وإن ؼبلب الحق وصاحب  

ملتزم الحق دٌن هللا وأٌد....  به علمت ما بدر ٌوم فً كان قد  

جموعهم واشتدت الشرك طوابؾ....  وانهزمت الكفر أهل هللا وخٌب  

تلتزم الحزم ثم النصر التقى بعد....  صحبته الزمت ما وأنفع هذا  

الندم أسا قد ممن الح إن والصفح....  ومقدرة إمكان كان إن والعزم  

انتهى. إشفاقاا  علٌها ٌستتروا لم عنهم سمعنا فٌما هإالء وؼٌر . 
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[ للمسلمٌن اإلمام رسابل من ] 

قوله الدعوة كتاب من منها الوقت لطول مختصرة ؼٌر فهً وإال هللا ٌسره ما السبلم علٌه رسابله من ونقلت : 

 وطاعة الفاسقٌن، ألنوؾ إرؼاماا  المنكر عن والنهً المإمنٌن، لظهور شداا  بالمعروؾ واألمر الدٌن، سنام الجهاد جعل الذي هلل الحمد

 وإذعان الخاشعٌن، وإخبلص المتقٌن، وإٌقان المخلصٌن، إٌمان شهادة هللا إال إله ال أن وأشهد الدٌن، فرابض مهمات من الهدى أبمة

 هللا صلى المشركون، كره ولو كله الدٌن على لٌظهره الحق ودٌن بالهدى أرسله ورسوله عبده محمداا  أن وأشهد الفابزٌن، السعداء

 أجمعٌن، والوفاء والعهد التقى أهل الصحابة عن هللا ورضً علٌٌن، أعلى إلى ترقٌهم صبلة الطاهرٌن الطٌبٌن آله وعلى علٌه

وبعد الدٌن، ٌوم إلى التابعٌن وتابع العالمٌن، رب طاعة فً وتابعٌهم : 
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 من ٌستٌقظوا بؤن ونجودها، وأوعارها وسهولها، حزونها ودانٌها، أقاصٌها المدحٌة، هذه وسكان البرٌة، جمٌع إلى هذا فكتابنا

 هللا سبٌل فً فٌجاهدوا هللا، من وٌخافون هللا إلى وٌرؼبون إٌمانهم، إلى وٌنقادون أدٌانهم إلى وٌلتفتون ؼفلتهم، من وٌنتبهوا رقدتهم،

 وأن االهتدى، ومعالم الدجى، ومصابٌح النجا، سفن عترته من السابقٌن األبمة وطاعة رسوله، وطاعة طاعته فً هللا ألمر وٌمتثلوا

 هللا سبٌل فً وٌجاهدون ،[;:/ق]عدوهم وٌعادوا ولٌهم، وٌوالوا آثارهم، وٌتبعوا سبلهم، وٌسلكوا بهدٌهم، وٌهتدوا بنورهم ٌستضٌبوا

اَقْوَمَنا} أٌدٌهم بٌن وأنفسهم بؤموالهم ْؽفِرْ  ِبهِ  َوآِمُنوا هللا َداِعً أَِجٌُبوا ٌَ ٌُِجْرُكمْ  ُذُنوِبُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  ٌَ ، َعَذاب   ِمنْ  َو  هللا َداِعً ٌُِجبْ  الَ  َوَمنْ  أَلٌِم 

ٌْسَ   قد والفرابض عطلت، قد الشرٌعة وأحكام طمست، قد الهدى وأعبلم عفت، قد الدٌن رسوم إن الناس أٌها ٌا{ األَْرِض  فًِ ِبُمْعِجز   َفلَ

 ظلمت، قد واألٌتام والضعفاء انتهبت، والزمنىقد والمكافٌؾ نكحت، قد والذكور شربت، قد والخمور انتهكت، قد والمحارم رفضت،

 الفرو لبس الزمان هذا فً اإلسبلم لبس حتى عظمت، قد والفتنة كثرت، قد والشرور سفكت، قد والدماء اجتحفت، قد واألرامل

 فٌه وقرب أعبله، وأسفله أسفله أعبله فجعل(( ؼرٌباا  وسٌعود ؼرٌباا  اإلسبلم بدأ: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى قال كما وصار مقلوباا،

 الخابن من واستوى الكاذب، وصدق الصادق وكذب الطاهر، فٌه واستنقص الفاجر، فٌه واستكمل الفاضل، فٌه وبعد الماحل،

إال اإلسبلم من ٌبق فلم والعمى، الضبلل وكثر الدهماء وهاجت الناصح، األمٌن واستخٌن  
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 سبحانه وهللا ذلك، عن هللا مإاخذة عن متروكٌن وال ذلك، بتؽٌٌر هللا من معذورٌن ؼٌر هللا عباد وأنتم رسمه، إال الدٌن ومن اسمه،

ٌَُكونَ  فِْتَنة   َتُكونَ  الَ  َحتَّى َوَقاِتلُوُهمْ : }ٌقول وتعالى ٌنُ  َو ْعَملُونَ  ِبَما هللا َفإِنَّ  انَتَهْوا َفإِنِ  هلِلَِّ  ُكلُّهُ  الدِّ َبِصٌر   ٌَ }. 

 ٌستجاب فبل خٌاركم فٌدعو شراركم علٌكم هللا أولٌستعملن المنكر عن ولتنهن بالمعروؾ لتؤمرن: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وقال

 شرارهم، من ألفاا  أربعٌن ألؾ مابة قومك من معذب إنً أنبٌابه من نبً إلى أوحى هللا إن: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وعنه ،((لهم

لؽضبً ٌؽضبوا ولم المعاصً أهل داهنوا: فقال األخٌار؟ بال فما األشرار هإالء رب ٌا: فقال خٌارهم، من ألفاا  وستٌن )). 
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 علٌه هللا صلى هللا رسول سنة إحٌاء وإلى هللا، بكتاب الحكم وإلى عدوكم، جهاد من علٌكم هللا افترض ما إلى هللا رحمكم البدار البدار

 العدل وإلى فٌها، توضع أن هللا أمر التً مواضعها فً ووضعها الحقوق أخذ وإلى عنه، والتفرٌج المظلوم إنصاؾ وإلى وسلم، وآله

 والفساد، الجور أهل من الببلد وتطهٌر العباد إصبلح البدعة،وإلى إماتة وإلى بالسنة، العمل وإلى بالسوٌة، القسمة وإلى الرعٌة، فً

 األرض، وتعمر المظالم، وترد المكاسب، وتحل الفرابض تقام بها عظٌمة فرٌضة وأشرفها الفرابض أسنم إلٌه دعوتكم الذي وإن أال

 ٌرحمكم به العالمٌن، رب تقوى وعمود والصالحٌن، األنبٌاء وسبٌل الدٌن، سنام هللا سبٌل فً الجهاد وإن أال األعداء، من وٌنتصؾ

 وٌذل المسلمون، وٌعز النقمات، عنكم وٌدافع الخٌرات، لكم وٌتابع األسعار، لكم وٌرخص األمطار، لكم[ 4;/ق]فٌدر إلٌكم وٌنظر هللا

َقْوا آَمُنوا اْلقَُرى أَْهلَ  أَنَّ  َولَوْ : }تعالى قوله ذلك مصداق الظالمون، ِهمْ  َلَفَتْحَنا َواتَّ ٌْ َماءِ  ِمنَ  َبَرَكات   َعلَ ُبوا َولَِكنْ  َواألَْرِض  السَّ  َفؤََخْذَناُهمْ  َكذَّ

ْكِسُبونَ  َكاُنوا ِبَما تنصروا المنكر عن وانهوا تخصبوا، بالمعروؾ مروا: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وقال{ ٌَ ...)) . 
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ُسولَ  َوأَِطٌُعوا هللا أَِطٌُعوا} فً هلل امتثلوا  النبً ذرٌة من الهدى أبمة طاعتهم هللا افترض الذي األمر أولً فإن{ ِمْنُكمْ  األَْمرِ  َوأُْوِلً الرَّ

 علٌه هللا صلى هللا رسول سنة وتفهموا وحكموا، به وعملوا فتدبروه كتابه هللا عن عقلوا الذٌن وسلم وآله علٌه هللا صلى المصطفى

ُسولُ  آَتاُكمُ  َما: }تعالى قوله بمقتضى فاعملوا وسلم وآله  ٌطول التً الباهرة البراهٌن بذلك شهد{ فَاْنَتُهوا َعْنهُ  َنَهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ الرَّ

ْهِدي أََفَمنْ : }تعالى قوله منها شرحها، َبعَ  أَنْ  أََحقُّ  اْلَحقِّ  إِلَى ٌَ نْ  ٌُتَّ ي الَ  أَمَّ ِهدِّ ٌْؾَ  لَُكمْ  َفَما ٌُْهَدى أَنْ  إاِلَّ  ٌَ  أهل من الهدى وأبمة{ َتْحُكُمونَ  َك

 وآله علٌه هللا صلى لقوله وسلم؛ وآله علٌه هللا صلى هللا رسول وسنة هللا بكتاب الناس أعلم وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول بٌت

 لن أنهما نبؤنً الخبٌر اللطٌؾ إن بٌتً أهل وعترتً هللا كتاب أبداا  بعدي من تضلوا لن به تمسكتم إن ما فٌكم تارك وإنً أال: ))وسلم

 أهل من ولً اإلسبلم بها ٌكاد بعدي من تكون بدعة كل عند إن: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وقوله ،((الحوض علً ٌردا حتى ٌفترقا

 تواتر وما آٌة، آٌة هللا كتاب وبٌنكم وبٌنً هللا على وتوكلوا األبصار، أولً ٌا فاعتبروا(( الكابدٌن كٌد وٌرد وٌنوره الحق ٌعلن بٌتً

 هللا كتاب وافق وما صحته، على اإلسبلمٌة الفرق من العلماء مشاهٌر علٌه اتفق وما وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول سنة من

 وأرباب والمبتدعة، الهوى أهل من هللا أنزل بما ٌحكم لم لمن طاعة ال إنه علٌكم، لً طاعة فبل بذلك فٌكم أحكم لم فإن خبراا  خبراا 

 الجور
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نَ  ُمتَِّخذَ  ُكنتُ  َوَما: }ٌقول سبحانه هللا ألن والفساد ُ  أَنَزلَ  ِبَما ٌَْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ : }وٌقول ،{ُضداا عَ  اْلُمِضلٌِّ الُِمونَ  ُهمُ  َفؤُْولَِبكَ  هللاَّ : والظالم ،{الظَّ

ا لِلنَّاسِ  َجاِعلُكَ  إِنًِّ: }وسلم وآله علٌه هللا صلى إبراهٌم لخلٌله تعالى لقوله طاعته تحل ال ٌَِّتً َوِمنْ  َقالَ  إَِماما  َعْهِدي ٌََنالُ  الَ  َقالَ  ُذرِّ

الِِمٌنَ  9;/ق{ ]الظَّ ] [..........................] . 

علٌه هللا سبلم قوله مثلها ومن : 
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َها} اصطفى الذٌن عباده على وسبلم ٌُّ اأَ ُسولِ  هلِلَِّ  اْسَتِجٌُبوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  ٌَ ٌٌُِكمْ  لَِما َدَعاُكمْ  إَِذا َولِلرَّ نَ  ٌَُحولُ  هللا أَنَّ  َواْعلَُموا ٌُْح ٌْ  َوَقْلِبهِ  اْلَمْرءِ  َب

هُ  هِ  َوأَنَّ ٌْ قُوا ُتْحَشُروَن، إَِل ةا  ِمْنُكمْ  َظلَُموا الَِّذٌنَ  ُتِصٌَبنَّ  الَ  فِْتَنةا  َواتَّ  قد سبحانه هللا إن الناس أٌها ٌا{ اْلِعَقابِ  َشِدٌدُ  هللا أَنَّ  َواْعلَُموا َخاصَّ

 وهو الحق ٌقول حٌث ذرٌته من األمر أولً من والصالحٌن رسوله وطاعة طاعته، إلى وسلم وآله علٌه هللا صلى ورسوله دعاكم

َها: }السبٌل ٌهدي ٌُّ اأَ ُسولَ  َوأَِطٌُعوا هللا أَِطٌُعوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  ٌَ ء   فًِ َتَناَزْعُتمْ  َفإِنْ  ِمْنُكمْ  األَْمرِ  َوأُْولًِ الرَّ ًْ وهُ َش ُسولِ  هللا إِلَى َفُردُّ  إِنْ  َوالرَّ

ْومِ  ِباهللَِّ  ُتْإِمُنونَ  ُكنُتمْ  ٌَ ر   َذلِكَ  اآلِخرِ  َواْل ٌْ  وأهل عدوالا، ٌكونوا أن ٌجب بطاعتهم هللا أمر الذٌن األمر أولً أن شك وال{ َتؤِْوٌبلا  َوأَْحَسنُ  َخ

ا ِللنَّاسِ  َجاِعلُكَ  إِنًِّ: }السبلم علٌه إبراهٌم لنبٌه تعالى لقوله تقوى؛ ٌَِّتً َوِمنْ  َقالَ  إَِماما الِِمٌنَ  َعْهِدي ٌََنالُ  الَ  َقالَ  ُذرِّ  هللا رسول ولقول{ الظَّ

 ٌكون أن أٌضاا  وٌجب ،((أرضه فً هللا خان فقد منه أفضل ؼٌره أن ٌعلم وهو رجبلا  ولى من[: ))4;/ق]وسلم وآله علٌه هللا صلى

: تعالى لقوله والرخص والعزابم والسنن والفرابض والحرام الحبلل تبٌٌن من الناس إلٌه ٌحتاج وبما والتؤوٌل، بالتنزٌل الناس أعلم

ْهِدي أََفَمنْ } َبعَ  أَنْ  أََحقُّ  اْلَحقِّ  إَِلى ٌَ تَّ نْ  ٌُ ي الَ  أَمَّ ِهدِّ َفَما ٌُْهَدى أَنْ  إاِلَّ  ٌَ  
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ٌْؾَ  لَُكمْ  َنة   َعلَى َكانَ  أََفَمنْ : }تعالى لقوله وعترته وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول ذرٌة من ٌكون أن أٌضاا  وٌجب ،{َتْحُكُمونَ  َك ٌِّ  َب

ْتلُوهُ} وسلم وآله علٌه هللا صلى محمداا  ٌعنً{ َربِّهِ  ِمنْ  ٌَ  علٌه هللا صلى ولقوله بهدٌه، المهتدٌن وعترته قرابته من ٌعنً{ ِمْنهُ  َشاِهد   َو

 لن أنهما نبؤنً الخبٌر اللطٌؾ إن بٌتً أهل وعترتً هللا كتاب أبداا  بعدي من تضلوا لن به تمسكتم إن ما فٌكم تارك إنً: ))وسلم وآله

 قوله ذلك ٌإٌد تابعاا، ال متبوعاا  ٌكون أن ٌجب الضبلل فً ٌقع ال أن ألجل به التمسك وجب ومن(( الحوض علً ٌردا حتى ٌفترقا

فتضلوا تخالفوهم وال تعلموهم وال منهم وتعلموا تقدموهم وال قدموهم: ))الطاهرٌن عترته فً وسلم وآله علٌه هللا صلى )). 



 وهما الجنة أهل شباب سٌدا وابناه: ))قال أن إلى طوٌل حدٌث فً(( وزٌراا  لً علٌاا  جعل هللا إن: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وقوله

خلقه على هللا حجج ولدهما من بعدهما من واألبمة )). 
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 وخلٌفة كتابه وخلٌفة أرضه فً هللا خلٌفة فهو ذرٌتً من المنكر عن ونهى بالمعروؾ أمر من: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وقوله

 من الناس أٌها ذا أنا وها بشبهة، وال بشك دفعه ٌمكن ال الذي العلم إلى المإدي والمخالؾ الموالؾ رواٌة من ذلك ؼٌر إلى(( رسوله

 أن من إلً أحب مسهداا  السعدان حسك على أبٌت أو مصفداا  وجهً حر على أجر ولبن الطالعة، كالشمس ذرٌته فً نسبً نبٌكم عترة

 عباده على فرض ما علمت وقد إال هذا موقفً فً وقفت ما إنً ثم كبٌره، عن فضبلا  تستحقرونه ما صؽٌر فً سبحانه هللا أعصً

 وآله علٌه هللا صلى رسوله لسان وعلى كتابه، محكم فً رخص وما األحكام، من فٌه لهم عزم وما علٌهم، حرم وما لهم، أحل وما

 التً النفوس وٌقتلون الخمور، وٌشربون الذكور ٌنكحون جبار، كل بسٌرة العاملٌن األشرار الظلمة جهاد إلى أدعوكم وأنا وسلم،

 وسلم وآله علٌه هللا صلى رسوله وعلى هللا، على بالكذب وٌعملون الفجور، أهل وٌقربون الناس، وٌظلمون حق، بؽٌر تعالى هللا حرم

ٌُْطِفُبوا ٌُِرٌُدونَ } الزور برواٌة ُ  ِبؤَْفَواِهِهمْ  هللا ُنورَ [ 5;/ق] ِل  اْلِبرِّ  َعلَى َوَتَعاَوُنوا: }ٌقول تعالى وهللا{ اْلَكافُِرونَ  َكِرهَ  َولَوْ  ُنوِرهِ  ُمِتمُّ  َوهللاَّ

ٌَُكونَ  فِْتَنة   َتُكونَ  الَ  َحتَّى َوَقاِتلُوُهمْ : }تعالى وٌقول وتقوى، بر كل ورأس الدٌن، سنام والجهاد{ َوالتَّْقَوى ٌنُ  َو  َفبلَ  انَتَهْوا َفإِنِ  هلِلَِّ  الدِّ

الِِمٌنَ  َعلَى إاِلَّ  ُعْدَوانَ  ة   ِمْنُكمْ  َوْلَتُكنْ : }تعالى وٌقول{ الظَّ ْدُعونَ  أُمَّ رِ  إِلَى ٌَ ٌْ ؤُْمُرونَ  اْلَخ ٌَ ْنَهْونَ  ِباْلَمْعُروؾِ  َو ٌَ اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َو  
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 علٌكم هللا لٌسلطن أو المنكر عن تنهنول بالمعروؾ لتؤمرن: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول وقال{ اْلُمْفلُِحونَ  ُهمُ  َوأُْولَِبكَ 

لهم ٌستجاب فبل خٌاركم فٌدعو شراركم )) . 

 تعالى هللا أصابهم إال علٌهم ٌؽٌروا فلم بالمعاصً ٌعمل من ظهرانٌهم بٌن ٌكون قوم من ما: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وقال

 . ((بعقاب

 أبداا، راٌة لهم استقامت ما نصرتنا عن والقعود بالمال لهم وإمدادكم مداراتكم لوال أنه نعلم فإنا مداراتهم فً ألنفسكم ترخصوا وال

ْقَوى اْلِبرِّ  َعلَى َوَتَعاَوُنوا: }ٌقول تعالى وهللا وظلمهم، إثمهم على معاونة منكم فذلك  تعتذروا وال{ َواْلُعْدَوانِ  اإِلْثمِ  َعَلى َتَعاَوُنوا َوالَ  َوالتَّ

ا َقالُوا ُكنُتمْ  فٌِمَ  َقالُوا أَنُفِسِهمْ  َظالِِمً اْلَمبلَِبَكةُ  َتَوفَّاُهمُ  الَِّذٌنَ : }ٌقول تعالى هللا ألن مستضعفون بؤنكم  أَلَمْ  َقالُوا األَْرِض  فًِ ُمْسَتْضَعفٌِنَ  ُكنَّ

مُ  َمؤَْواُهمْ  َفؤُْولَِبكَ  فٌَِها َفُتَهاِجُروا َواِسَعةا  هللا أَْرضُ  َتُكنْ   بالمعروؾ مروا: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وقال ،{َمِصٌراا  َوَساَءتْ  َجَهنَّ

حبواا  ولو المنكر عن وانهوا )) . 
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 ٌجبها فلم البٌت أهل واعٌتنا سمع من: ))ٌقول وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً فإن وصبلحكم لرشدكم وأطٌعونً هللا عباد هللا فاتقوا

: وسلم وآله علٌه هللا صلى وقال الخبر،...((له حجة وال القٌامة ٌوم بعث إمام طاعة من ٌده نزع ومن جهنم فً منخرٌه على هللا أكبه

 اشمؤزت بٌتً أهل ذكر وإذا وجوههم وتهللت قلوبهم استبشرت وسلم وآله علٌه هللا صلى إبراهٌم آل عندهم ذكر إذا أقوام بال ما))

 ما بٌتً أهل من األمر أولً بوالٌة ٌلقه لم ثم نبٌاا  سبعٌن بعمل هللا لقى رجبلا  أن لو نبٌاا  بالحق بعثنً والذي وجوههم، وكلحت قلوبهم

 ِعَباِدي ِمنْ  َوَقِلٌل  : }قال الكثٌر، وذم القلٌل مدح تعالى هللا فإن أعدابنا وكثرة أولٌابنا لقلة تستوحشوا وال(( عدالا  وال صرفاا  منه هللا قبل

ا َوإِنَّ : }تعالى وقال{ َقلٌِل   إاِلَّ  َمَعهُ  آَمنَ  َوَما آَمنَ  َوَمنْ : }تعالى وقال{ الشَُّكورُ  ٌَْبِؽً اْلُخلََطاءِ  ِمنَ  َكِثٌرا  آَمُنوا الَِّذٌنَ  إاِلَّ  َبْعض   َعلَى َبْعُضُهمْ  َل

الَِحاتِ  َوَعِملُوا  األَْرِض  فًِ َمنْ  أَْكَثرَ  ُتِطعْ  َوإِنْ : }تعالى وقال ،{ِبُمْإِمِنٌنَ  َحَرْصتَ  َولَوْ  اسِ النَّ  أَْكَثرُ  َوَما: }تعالى وقال{ ُهمْ  َما َوَقلٌِل   الصَّ

هللاَِّ  َسِبٌلِ  َعنْ  ٌُِضلُّوكَ  }. 
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 كثٌر خلق وتحتها المظلم اللٌل من سواداا  أشد أولها راٌات ثبلث القٌامة ٌوم الحوض علً سٌرد: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وقال

 خلفتمونً فما: فؤقول محمد، أمة من نحن: فٌقولون محمد، أنا فؤقول ذكري، فٌنسون أنتم من: فؤقول واعطشاه، واعطشاه ٌنادون وهم

ا  فٌصدرون وجهً فؤولً: قال فخذلنا، عترتك وأما فضٌعنا، الكتاب أما: فٌقولون بٌتً؟ أهل وعترتً هللا كتاب فً  بهم فٌإمر عطاشا

 ذكري، فٌنسون أنتم؟ من:فؤقول واعطشاه، واعطشاه واعطشاه ٌنادون وهم األولى من سواداا  أشد أخرى راٌة ترد ثم النار، إلى

 ربً كتاب فً خلفتمونً فما: فؤقول محمد، أمة من نحن: فٌقولون محمد، أنا: فؤقول والتوحٌد، العدل أهل أمة من نحن: وٌقولون

 فؤولً: وسلم وآله علٌه هللا صلى قال ممزق، كل ومزقناهم فقتلنا عترتك وأما فضٌعنا، الكتاب أما: فٌقولون بٌتً؟ أهل وعترتً

 المشرق بٌن ما ٌضٌا نور ولها أخرى راٌة ترد ثم: وسلم وآله علٌه هللا صلى قال النار، إلى بهم فٌإمر عطاشاا  فٌصدرون وجهً

 من ونحن والتوحٌد العدل أهل: فٌقولون ذكري، ٌنسون فبل أنتم؟ من: فؤقول الوضوء، آثار من نور لهم قلٌل عصابة وتحتها والمؽرب

 وأما فحفظنا، الكتاب أما: فٌقولون بٌتً؟ أهل وعترتً ربً كتاب فً خلفتمونً فما: فؤقول وسلم، وآله علٌه هللا صلى محمد أمة

 إلى رواء فٌصدرون أبداا، بعدها ٌظمؤون ال شربة فشربوا: وسلم وآله علٌه هللا صلى قال وأموالنا، بنفوسنا وواسٌنا فنصرنا عترتك

 .((الجنة
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 نكحت وال مظلوم الدنٌا فً وجد وال الحصون، سلمت ما السوداوتٌن الراٌتٌن أهل لوال فوهللا ربه هللا ولٌتق لنفسه امرإ فلٌنظر

 وجل عز هلل قٌامنا عرفتم فقد وأموالكم، بنفوسكم وجاهدوا لرشدكم، وأطٌعونً هللا عباد هللا فاتقوا الخمور، شربت وال الذكور،

السٌوؾ ظبلل تحت الجنة: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى قال فقد هللا، أعداء وجهادنا هللا، إلى ودعاءنا )). 

 لٌهون نفسه خروج قبل الجنة من منزله ٌرى أن: درجاته من درجة فؤول: درجات سبع للشهٌد: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عن

 إذا: والثالثة أهلك، عند مما لك خٌر هللا عند ما هللا ولً ٌا ابشر: له فتقول الجنة حور من زوجته تبرز أن: والثانٌة به، ما علٌه

[ 7;/ق] نفسه خروج مسلم على ٌهون ال أنه: والرابعة الجنة، طٌب من وطٌبوه وكفنوه ؼسله فولوا الجنة خزنة جاءه نفسه خرجت

: والسادسة القٌامة، ٌوم برابحتهم الشهداء فٌعرؾ مسكاا  ٌشخب وجرحه القٌامة ٌوم ٌبعث أنه: والخامسة الشهٌد، على ٌهون ما مثل

ٌّون زورة جمعة كل فً لهم أن: والسابعة الشهداء، من الرحمن عرش من منزالا  أقرب أحد لٌس أنه  وٌتحفون الكرامة تحٌة فٌح

تعالى هللا زوار هإالء: لهم فٌقال الجنة، بتحؾ )). 

 فً لهم خبلق ال أولبك علٌهم المعٌن وعلى وقاتلهم، بٌتً أهل ظلم من على الجنة حرمت: ))قال وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً وعن

ألٌم عذاب ولهم ٌزكٌهم وال القٌامة ٌوم هللا ٌكلمهم وال اآلخرة )) . 
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 إال وزكاة صبلة ٌقبل وال بزكاة، إال صبلة هللا ٌقبل فبل ببعض، إال بعضها الفرابض ٌقبل ال سبحانه هللا أن هللا أرشدكم واعلموا

: تعالى لقوله والنفس بالمال هللا سبٌل فً جهاد ؼٌر من كله ذلك ٌقبل وال سبٌبل، إلٌه استطاع لمن حج ؼٌر من ذلك ٌقبل وال بصٌام،

َما} لُ  إِنَّ َتَقبَّ قٌِنَ  ِمنَ  هللا ٌَ ذلك ونحو{ اْلُمتَّ . 

 الهدى أبمة عن الصحٌح بالسند نروٌه نحن، إلٌه نذهب ما جمٌع وكذلك وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول جدهم عن آباإنا روى

 العالمٌن، رب عن السبلم علٌهم مٌكابٌل عن جبرٌل عن وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عن سلؾ عن خلؾ منهم ٌروٌه وشٌعتهم

 وساءت جهنم له وأعد هللا ولعنه الدنٌا فً النصؾ ومنع الخسؾ، وسٌم بالذلة هللا ضربه عنا تولى ومن اهتدى، فقد أطاعنا فمن

 أََنا َبِصٌَرة   َعَلى هللا إِلَى أَْدُعو َسِبٌلًِ َهِذهِ  قُلْ } بالعباد بصٌر هللا إن هللا إلى أمري وأفوض لكم أقول ما فستذكرون اآلخرة، فً مصٌراا 

َبَعِنً َوَمنِ   وال أنٌب، وإلٌه توكلت علٌه باهلل إال توفٌقً وما استطعت ما اإلصبلح إال أرٌد إن{ اْلُمْشِرِكٌنَ  ِمنَ  أََنا َوَما هللا َوُسْبَحانَ  اتَّ

وآله محمد سٌدنا على هللا وصلى العظٌم، العلً باهلل إال قوة وال حول . 

آمٌن به هلل نفع الشرفً محمد بن أحمد العبلمة السٌد موالنا قال . 
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[ اإلمام دعوة إعبلن ] 

 من العشر وال استٌفاإها ٌمكن ال كثٌرة فإنها والوقابع القصص من فٌها جرى وما السبلم، علٌه دعوته ذكر فً الثانً الفصل وأما

 وألؾ ست سنة محرم شهر أواخر فً السبلم علٌه دعوته ابتداء كان وراها، ما على تدل ولمعاا  ذلك من نكتاا  نذكر ولكنا معشارها،

 بن زٌد أبو المقدام الكبٌر الشٌخ ٌومبذ   أمرهم وصاحب شٌخهم وكان الحقار، جهة من سنحان بنً ببلد من[ م9;97 أؼسطس]

 الشٌخ ٌسمى قارة مشابخ من رجل الناس من باٌع من[ 8;/ ق] فؤول الناس، وباٌعه قمر جبل فً السبلم علٌه اإلمام فالتقى سراج،

 الجمع، ذلك حضروا الذٌن الناس وتبعه السبلم، علٌه اإلمام به فتٌمن اللحٌة، وافر الوجه، وسٌم الخلق تام وكان مسعود، بن هللا عبد

 إلى وقبابله هو فؤؼار ببلده فً صرٌخ وقع ذلك خبلل وفً التؤنً، زٌد أبو ورجح الوقت، ذلك فً والظهور األمر تمام ٌتهٌؤ لم ثم

 علٌه اإلمام عزم ذلك وبعد الجري، من افتلجا فرسان الؽارة تلك فً علٌه فمات للصرٌخ، سبب ٌظهر ولم اللجب، قرٌب موضع

 علٌه اإلمام فطلع صفر، فً أردنا الذي وهو صفر شهر من خلت للٌلة ذلك وكان الدعوة، وإظهار األمر تمام على والشٌخ السبلم

 ضعٌفٌن، بندقٌن وأعطاه قلٌبلا، زٌد أبو وشٌعة تعالى، هللا شاء إن سٌؤتً كما قارة جهة إلى الشمس ؼروب بعد تلك ساعته من السبلم

 زٌد أبو الشٌخ وقرب باروت، أرطال ثبلثة ونحو الدولة، أرباب مع إال توجد تكاد ال القبابل مع قلٌلة المدة تلك فً البنادق وكانت

 علٌه اإلمام فتٌمن الفتح، اسمه: فقٌل اسمه، عن السبلم علٌه اإلمام فسؤل علٌه، ٌركب فرساا  قارة إلى تهٌؤ حٌن السبلم علٌه لئلمام

بذلك، السبلم  
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 الظهور ابتداء موضع فً وخطاب قارة ومشابخ زٌد أبً الشٌخ بٌن دار كبلماا  أحمد السٌد وذكر قارة، جبل من الدعوة وظهرت

انتهى. للدعوة . 

 األهنوم فقهاء من الطلبة من جماعة كنا: قال فٌه من فؤخبرنً هللا، رحمه الشهاري سعٌد بن قاسم الدٌن علم الفقٌه رواٌة وأما: فصل

 العلماء وإخوته هللا رحمه المحرابً محمد بن أحمد الدٌن شمس العبلمة السٌد حً وكان كوكبان، ببلد من األهجر فً نقرأ

 بصؽر واعتذر علٌه، عرضوا وؼٌره السبلم علٌه اإلمام وأن لئلمامة ٌصلح ممن المذكور السٌد أن نسمع وكنا: قال المشهورون،

 أن وودت: قال أنه ورضوانه علٌه هللا رحمة الحماطً علً بن ٌوسؾ الدٌن نجم سٌدنا أصحاب بعض سمعت وكنت ذلك، وؼٌر سنه

قال كما أو وحٌد هو فإنما القاسم السٌد وأما ٌعنونه، كمله أخوه له لم؟فقال: فقلت: قال أحمد، السٌد القابم . 

 اآلتً الشهاري محمد بن علً الفقٌه صاحبهم منهم األهنوم، إلى بنفوسهم بالهروب ٌتشاورون والفقهاء إال نشعر فلم: قاسم الفقٌه قال

 وإخوته، هللا رحمه أحمد السٌد وكذلك فتفرقنا: قال ناجم، الظالمٌن من علٌها ٌحصل فبل بالقٌام قاسم السٌد من كتب هذه: وقالوا ذكره،

طهننة فً السبلم علٌه اإلمام ظهور من تقدم ما على القبلة إلى تخرج صنعاء من والمحاط[ 9;/ق]األهنوم وصلنا فلما . 

(1/381) 

________________________________________ 

 أحمد بن المهدي العبلمة والقاضً والحسٌن علً وأخواه هللا رحمه المحرابً محمد بن أحمد السٌد إن: به هللا نفع أحمد السٌد وقال

 حتى والقاضً وإخوته أحمد السٌد فاعتقل السبلم علٌه اإلمام ظهور بلؽه الدٌن شمس بن محمد بن أحمد األمٌر أن هللا رحمه الرجمً

 محمد بن أحمد السٌد وكان: المحرابً محمد بن أحمد السٌد صفة فً وقال السبلم، علٌه اإلمام مع القٌام بعدم تلزمهم ال ٌمٌناا  له حلفوا

لئلمامة تإهل ممن المذكور . 

 شظب ببلد مع إلٌه وكان حمزة، بنً نجد فً العجم جنود من عظٌمة محطة فً المعافا بن ٌحٌى بن هللا عبد واألمٌر: قاسم الفقٌه قال

 خبر علٌنا خفً الببلد وصلنا ولما الشهاري، علً للفقٌه الرأي وجمعنا وترفقنا وؼٌرها، وظلٌمة واألهنوم، وعذرٌن الظاهر ببلد

 هللا رحمه المعمري صبلح بن محمد القاضً حً على معمرة هجرة فً القراءة تمام علً الفقٌه فرجح ذكره وقل السبلم، علٌه اإلمام

 علٌه أجاب أن بعد وعاد فساره، القاضً إلى تهامة ونواحً الحقار أهل من برسول وإذا أٌام، عشرة نحو وقرأنا لدٌه فاجتمعنا تعالى،

 بالرسول وإذا أٌام ثمانٌة نحو ذلك بعد كان فلما: قال تفصٌله، ٌفهم ال بما وٌتحدثان الرجل بقٌام علً الفقٌه إلى ٌشٌر القاضً وإذا

 عظم من كبٌباا  متؽٌراا  القاضً فرأٌت: قال المإمنٌن، بؤمٌر السبلم علٌه تسمى وقد متروبة هً وإذا الكتب وأخرج ذلك، مثل على

 الفقٌه لنا قال مكانها، والمحطة النجد، تحت موضعاا  الحلٌؾ مؽربة من قرٌباا  وصلنا فلما فتفرقنا قال، كما أو العواقب وخوؾ التكلٌؾ

فلما: قال السبلم، علٌه اإلمام إلى نعزم أهبة، على كنتم رسولً وصلكم ومتى تفرقوا فقهاء ٌا: علً  



(1/382) 

________________________________________ 

 من أجابنا فٌمن جتمعنافا إلٌنا أرسل قارة حدٌد ٌسمى موضع فً ضاعن قارة جبل فً السبلم علٌه اإلمام ظهور علً الفقٌه بلػ

 أعرؾ ال العوام من للخٌر ومحب فقٌه بٌن ما نفراا  وثبلثٌن خمسة منا اجتمع من جملة وكان فٌه، تواعدنا الذي الموضع إلى األهنوم

 مور وادي قطعنا وقد الفجر علٌنا طلع حتى اللٌل فً خفٌة على علً الفقٌه بنا فعزم وسٌؾ بندق علً الفقٌه مع إال كامبلا  سبلحاا  معنا

فٌه وصلٌنا . 

 قد نفر مؤبتً نحو الحقار أهل من زٌد أبا الشٌخ أصحاب من وعنده الجبل أعلى فً السبلم علٌه اإلمام فوجدنا ضاعن جبال صعدنا ثم

 السبلم علٌه موالنا وعند نفراا، وخمسٌن مابة نحو هللا رحمه[ :;/ق] وهان بن علً الدٌن جمال الشٌخ حً ومعه البرد، بهم شق

 الدٌن شمس المجاهد والحاج معهم خمسة أو أنفار وأربعة حسن سبلح فً المحنكً هادي بن هللا عبد المجاهد السٌد منهم جماعة،

 السٌد حً السبلم علٌه موالنا جنب وإلى الطوال، والرجال الحسن بالسبلح نفراا  عشر خمسة نحو وجماعة األسدي، عواض بن أحمد

 قربنا فلما مرتفع، حجر على الشمس طلوع بعد اإلمام وإذا تعالى، هللا رحمه الشرفً صبلح بن محمد بن أحمد الدٌن شمس العبلمة

 ٌسؤل وأخذ قال، كما أو هللا كثركم كثرتمونا: وٌقول لنا ٌدعو ذلك مع وهو وأنصفنا، علٌنا وسلم األرض إلى وثب السبلم علٌه منه

 ال وكان ٌحدثنا وهو مركوزة عنزة ٌده وبٌن سٌفه بحبابل محتبٌاا  الحجر على وعاد الظلمة، من الببلد فً بمن ٌخبره وهو علً الفقٌه

 ٌحمل المذكور الجبل وسكون البدو من برجل إذ ذلك فً نحن فبٌنا بحدٌثه نشتفً ونحن معنا، من وبعض علً الفقٌه إال منا ٌعرفه

فً الكبار من قرصاا   

(1/383) 

________________________________________ 

 لبناا  مملوء كبٌر مخروط قدح معه آخر ٌد وفً كالحنٌذ، العظٌمة النار فً ٌجعلونه ألنهم الكبر؛ فً الجهة تلك فً ٌعتاد مما إناء  

ا،  لقمة كلوا: قال ثم له ودعا صؽٌرة صؽٌرة ذلك وكسر الحجر من السبلم علٌه اإلمام فنزل علٌك، نذر هذا موالنا ٌا: فقال حامضا

 ملء وشرب واحدة، لقمة أكل ثم عنده، من جمٌع على أتى حتى ففعلنا اللبن هذا من فمه ملء واحد كل واشربوا الكسر، هذه من لقمة

 هذه موالنا ٌا: وقال والصؽار، الكبار بٌن ما بقر رإوس بثبلث آخر وبدوي إال قلٌبلا  كان فما الحجر تلك على وعاد كؤحدنا، فمه

 وهان بن علً للشٌخ واآلخر زٌد، أبً الشٌخ ألصحاب بإحداها أمر ثم علٌه، وأثنى السبلم، علٌه له فدعا منا معك ولمن لك ضٌفة

 بالحدٌث، اشتؽلوا السبلم علٌه اإلمام أصحاب فإن الثالث وبقً وحنذوهما، النار وأضرموا لهم، هو ما ذبح فؤسرعوا وأصحابه،

 قوموا أصحاب ٌا وأنتم: السبلم علٌه اإلمام فقال المقٌم، على الوارد دهشة من علٌه نحن ما مع السبلم علٌه اإلمام برإٌة واشتؽلنا

: صوته إال نسمع فلم: قال األول، موضعه فعاد ٌكفونه، وهم ٌبقى أن علٌه فؤقسموا: قال الحطب، معنا ٌجمع ونزل حقكم، أصلحوا

 قتال ووقع السبلم علٌه اإلمام إلى فاجتمعنا: قال أطرافنا، فً إال بهم نشعر ولم فٌنا، شرعت قد الظالمٌن ببٌارق وإذا القوم، القوم،

 فؤركبه نفر معه وقتل بصاببة، وهان بن علً[ ;;/ ق] الشٌخ وجرح جهته، فً كل الشتؽال الحال تلك فً تفصٌله نعرؾ ال عظٌم

 منا جذبوا حتى واختبلط تبلزم وبٌنهم بٌننا وحصل كذلك، المحنكً هللا عبد السٌد وجرح الٌمن، شام به ومالوا فرسه على أصحابه

رأسه، واحتزوا فبلن الفقٌه  

(1/384) 

________________________________________ 

 نعتقد ذلك على ونحن رأسه واجتززنا الظلمة، أحد سماه األهنوم من فبلن واحتمل منهم، وقتل علً الفقٌه ورمً برجلٌه، نجر ونحن

 فخرجنا اإلمام، خرج فقد اخرجوا: ٌقول وهو فاألول األول ٌحتدٌنا علً بالفقٌه فإذا موضعه، فً ساقتنا فً السبلم علٌه اإلمام أن

 من شجرات بٌن هو وإذا اإلمام ونظرنا عنا، ٌدافع سبحانه وهللا بالحجارة وٌرجمون ٌرمون وهم الجبل من واندرجنا حالة، على

 وكان شرها، عنا هللا فدافع بعدنا الكبار والصخر وانحدرنا بسبلمته، بعضاا  بعضنا فبشر: قال أصحابه، إلٌه اجتمع وقد مور وادي

هللا رحمه ال الرحٌم عبد األمٌر أصحاب من الؽازون الظلمة . 

(1/385) 

________________________________________ 



 بوجه استقبلنا رآنا فلما الزحؾ، من فررنا قد أنا ونرى للهزٌمة الشدٌد الؽم من لحقنا قد وكان السبلم، علٌه اإلمام إلى وصلنا ولما

 عن ألخذناهم أهبة لهم معنا كان لو: وٌقول وٌصؽرهم، ٌحقرهم أخذ ثم الظالمٌن، وبٌن بٌننا ٌوم أول هذا: وٌقول إلٌنا وٌضحك طلق

 ساعتكم: فقال السبلم علٌه اإلمام فؤخبرنا البقر، من الرأس معنا انحدر قد وكان جمٌعاا  صدورنا من ذلك ذهب حتى وكذا وكذا آخرهم

 علٌه أحمد للسٌد ٌوقع فرأٌناه: قال نفر، خمسمابة أو أربعمابة نحو الشجر بٌن السبلم علٌه إلٌه اجتمع وقد وأكلنا، فشوٌناه عملكم أتموا

 أٌن ندري ال ثم وٌذهبون ٌتودعونه ثم الشجر بٌن بهم فٌخلو الناس من قوم إلى ٌقوم ثم وٌساره، الطاهرة بٌده توقٌعات السبلم

 تحت إلى باألهنوم طلبنا ثم ففعلوا المشرق جهة إلى به ٌذهبوا أن وهان بن علً الشٌخ أصحاب وأمر ذلك من فرغ فلما ٌذهبون،

 حتى صنعاء دون من نقاتل وأن الموت على تباٌعونً: قال ثم بكٌنا، حتى المواعظ وفٌه أضبطه لم بلٌػ بكبلم معنا وتكلم: قال شجرة

 علٌه منه سمعنا وبما باهلل والثقة الٌقٌن قوة من ٌكون أنه ذلك نعتقد ونحن ذلك على فباٌعناه: قال المنكرات، من فٌها ما فنؽٌر ندخلها

 ثم تعالى، هللا شاء إن ٌكون ال: وقال السبلم علٌه فتبسم هإالء، ٌا ونسٌتنا صنعاء دخلت فإذا موالنا ٌا: قال منا فبلناا  أن حتى السبلم

 أهل ادعوا ثم لٌبلا، الببلد وادخلوا هللا اسم على تذهبون: فقال نفراا، وثبلثون خمسة: قلنا المرة؟ هذه إلٌنا وصلتم حٌن أنتم كم: قال

 أو رجبلا  سبعون نطلبكم حٌث هللا شاء إن فتؤتونا مثله رجبلا [ 944/ق]ٌدعو منكم رجل( كل حالة) فؤقل والعزابم الجهاد على الصبر

قال كما . 

(1/386) 

________________________________________ 

 علٌه فالتفت وكٌت كٌت فً وتمسكا موضعاا  السبلم علٌه اإلمام من طلب رجبلا  إن: به هللا نفع الشرفً محمد بن أحمد السٌد قال

 وظنوا وؼٌرهم أصحابه على عظم قد األمر وكان كتابة، ساعة هً ما الساعة هذه: معناه ما فقلت ٌقول، ما له اكتب: وقال السبلم

 وألذٌقنهم المشرق من واالهم ومن األتراك ٌعنً علٌهم ألقلبنها وهللا جرى مما ذرعاا  ضقت كؤنك: السبلم علٌه فقال ؼلبوا قد أنهم

 الشهاري علً الفقٌه مع أودعها ثم علٌها، فعلم خطوط بعده فوصل محمد بن أحمد السٌد طلب ثم معناه، هذا كبلماا  أو المناٌا كؤس

 هللا رحمه جحاؾ بن المهدي بن إبراهٌم العبلمة والسٌد المحراب أهل السادة إلى وكذلك وظلٌمة، األهنوم من أعٌان إلى وهً

 ولما بكلمة، ٌإنسون ال السبلم علٌه موالنا من قرٌباا  بالسبلح قابمٌن وأصحابه هللا رحمه الدٌن شمس المجاهد الحاج وكان وؼٌرهم،

 أٌنما الموعد وجعلنا تقدم، كما تفرقنا الببلد من قربنا فلما نحن وأما توجهوا، أٌن نعرؾ ال المشرق جهات وعزموا إلٌهم قام تودعناه

 إلٌه وضم الببلد، فً تبسط وقد الهجر إلى لمعافا ابن انحدر وقد فرجعنا: قال السبلم، علٌه اإلمام أمر ٌؤتٌه الذي وهو علً الفقٌه ٌراه

 حتى شدٌد خوؾ فً فكنا: قال إلٌهم، وأحسن دٌوانه فً كاتبهم عسكر عدة األهنوم جبال من جبل كل من وأخذ باإلحسان، ٌخشاه من

 السبلم علٌه اإلمام خبر علٌنا وخفً الجهاد إلى به نثق من وندعو بعضاا  بعضنا إلى نمشً اللٌل وفً ألحد، نظهر ال النهار فً كنا إنا

األهنوم إلى صنعاء من محاطهم انثالت قد بالظالمٌن ترتجؾ كؤنها واألرض هو أٌن ندري ال الشهر نحو  

(1/387) 

________________________________________ 

 أو واحدة لٌلة فً صنعاء من خرج أنه الثقات أخبر ولقد محطة، وفٌه إال المعتادة المواضع من موضع ٌبق لم أنه حتى والظواهر

 ؼٌر فؤخبر الببلد، لهم واطمؤنت ٌافع من عودهم بعد العسكر من جماعة قطعوا قد وكان بمحطة، أمٌر كل أمٌراا  عشر ثمانٌة وٌوم

ن ٌخرج منهم الرجل أن حتى وأعطوهم طلبوهم أنهم قاسم الفقٌه ؼٌر من واحد ٌْ  كباراا  شٌوخاا  أن بلؽهم ولقد والبر، الدراهم من بما

 فوصل المشً على ٌقدر لم من منهم وأن وأعطوهم فطلبوهم عسكره فً كانوا السبلم علٌه الدٌن شرؾ اإلمام بن المطهر خدم ممن

 باشا لسنان دوٌبلا  باشا جعفر[ 949/ق]وصل لما أنه اآلنسً الدرٌدي دهاق بن علً الشٌخ أخبرنً ولقد كذلك، فؤعطوه الحمار على

: قال ثم نذكره، لم ممن أحد ٌبق لم حتى فجمعهم والترك، العرب وجوه إلٌه فاجتمع تعز إلى فوصل سٌؤتً كما تعالى هللا رحمه ال

 المعتادة الخزانة انقطاع فً الوجه ما األعظم فندٌمهم إلى فؤشار القاضً هذا وٌكتبها شهادتكم آخذ أن محمد السلطان موالنا أمرنً

 خزانة، لدٌه من وانساق بحالها، الفتنة بقٌت سنان الباشا ولً ولما الفتنة، من اعتذر فإنه حسن الوزٌر أٌام السلطانٌة األبواب من

 ببعض ٌؾ فلم الببلد، من المعتاد على وقؾ ربما وأنه حق حسن الوزٌر قاله ما أن بعضاا  بعضهم إلى نظروا أن بعد ذلك بعد فؤجابوه

 أبقت فما وإال الوجه فهذا أموالهم، على وؼٌرهم والتجار السلطنة أعٌان قتل بل القانون ٌراع لم باشا سنان وأن الجنود، تحتاجه ما

ا  الفتنة  المشهور لعاملها مصر فً مملوكاا  كان أنه:قال مدة خدمنا كان شاوش حسن ٌسمى تركً أٌضاا  أخبرنً ولقد قال، كما أو شٌبا

البكري المواهب أبً  

(1/388) 

________________________________________ 



 تجتمع ٌظنها ماال واآلالت الخزابن من لدٌه كان أنه مصر فً ٌحدث سٌده مع وهو حسن الوزٌر لسان من سمع وأنه الشافعً

 والخٌل السبلح حلً ضربنا لقد حتى كله ذلك خرج الداعً اإلمام قام فلما سنة، ثبلثٌن من قرٌباا  كانت للٌمن والٌته ألن للسلطان

انتهى. قال كما أو الٌمن دخلنا ما مثل وخرجنا والممالٌك، . 

 بما تبقون أنكم الشهاري علً الفقٌه إلى برسول وإذا السبلم علٌه اإلمام أٌن أحد من لنا ٌصح ولم: قال قاسم، الفقٌه رواٌة إلى رجعنا

]..........[  شهر فً الجمعة ٌوم صبح وكان الموضع، ذلك إلى لٌلة فً فاجتمعنا عذر، شرق أعمال من فرٌج، تالقة إلى إلٌكم اجتمع

ضعٌفة حٌنبذ   الزراعة وكانت عذر، من الموضع ذلك أهل إلٌنا وانضم نفر ثبلثمابة فوق نحن وإذا . 

(1/389) 

________________________________________ 

 شط فقطعنا عذر، ببلد من آهبة هجرة اإلمام وبٌن بٌننا فالموعد هللا شاء إن تخافوا وال ظاهراا  هللا اسم على امضوا: علً الفقٌه قال

 أشرفنا فلما وؼٌره، السنحانً حمٌد ابن مع لهم أمٌر فٌها هللا أخذهم الترك من محطة خوؾ من الوعر قرن مشرق ضٌناوم حمام

 نواحً من ٌنحدر موضعاا  الشروة من نزل السبلم علٌه باإلمام وإذا سبلح، ؼٌر من أكثرهم عذر من جماعة إلٌنا انضم وقد آهبة على

 فسلمنا راٌتٌن قال أو بٌضاء راٌة ومعه قلٌلة فٌهم والبنادق أسلحة، أهل صحاح قوم نفر ستمابة ومعه علٌه وسلمنا فتلقٌناه حوث،

 حضرت حتى الناس فً[ 944/ق] وٌقوم باٌع، قد[ ٌكن] لم من ٌباٌع وهو جماعة والعصٌمات عذر من وأقبل بطلعته، وتبركنا علٌه

 ألخذ بالتقدم الناس وأمر النافع، البٌلػ الوعظ وضمنه بلٌػ بكبلم تكلم ثم محمد، بن أحمد السٌد وخطب الجمعة، بنا فصلى الجمعة

 رتب الوعر قرن خارج محطة قرب إلى الناس وصل فلما بكثٌر، األلؾ فوق وهم الناس فتقدم: قال الوعر، قرن فً التً المحطة

 الظلمة جنود فقاتل بالمحطة اتصلوا حتى هزموهم ثم ساعة، الناس فناوشوا ورجال قلٌلة خٌل منهم فبدرت بالقتال وأمرهم الناس،

 تعلقوا حتى الباقون وهرب كثٌراا، قتبلا  منهم وقتلوا آخرها، على محطتهم انتهبوا حتى الحق جنود وهزمهم اللٌل، دنا حتى شدٌداا  قتاالا 

 من فٌه وما السوق تحرقوا ال أنكم بذلك عنده من وٌؤمر بنفسه ٌصٌح السبلم علٌه اإلمام فكان: قال اللٌل، دنا وقد فٌها وتحصنوا القفلة

 مخالفة الناس من فحصل: قال النار، ضوء على القفلة من ترمٌهم أن البنادق من مخافة والعلؾ الحطب من وؼٌرها المحطة عشش

عظٌمة نار فطلعت فؤحرقوها،  

(1/390) 

________________________________________ 

 القتلى بإخراج السبلم علٌه اإلمام فؤمر نفراا، عشر اثنً نحو واستشهد الناس، من جماعة فؤصابوا القفلة من البنادق ورمٌت

 أمر ثم العشاء، ثم المؽرب بالناس فصلى القفلة، من إلٌها تصل البالؽة البندق أن بحٌث هنالك المعروفه أثلة ببر فوق إلى فؤخرجوهم

 موالنا، ٌا ألصحابك عشاء الموضع هذا وقال الحضٌرات زراع من فبلن وصل ثم بدفنهم، وأمر علٌهم، وصلى فؤحضروا بالشهداء

 رأٌت ما: باهلل مقسماا  قال سنبلتٌن، عنده ومن هو وقدرها ٌتعداها وال الكفاٌة منهم واحد كل ٌؤخذ أن الناس السبلم علٌه اإلمام فؤمر

 من حصلت منها المعتادة ثمرته أن المذكور المالك ٌعرؾ من ذلك بعد وأخبرنا ذلك، على زاد رجبلا  أن بلؽنً وال ذلك على زاد احداا 

 منا والظن كذلك، وؼٌرها فبلن بٌت فً فكان أهلها فزعه وقد الحضٌرات محل األسود القرن السبلم علٌه اإلمام طلع ثم نقص، ؼٌر

 من نسمع بنا فإذا: قال ذلك، إال لنا تدبٌر وال ؼٌرهم إلى ونظهر نستؤصلهم حتى المحطة من بقً من نناجز ثم الصبح، إلى نمسً أنا

 وإذا السبلم علٌه عنده حصلنا فلما طلباا، أحرهم من باألهنوم كنا حتى علٌه ٌدخلون قبٌلة قبٌلة للقبابل الدواعً السبلم علٌه اإلمام عند

 على والحث النافعة، المواعظ متضمناا  أضبطه لم بلٌػ بكبلم معنا فتكلم ؼٌره، فراش ثم ما الذرة قصب على وسٌع منزل فً به

 الخٌر أهل من علٌه[ 945/ ق] وقدر أمكنه من ٌدعو واحد وكل تفرقوا أن التدبٌر: معناه ما قال ثم الحق، كلمة وإظهار الجهاد

 نفوسكم تحفظوا: وقال تقدم، كما كتباا  الشهاري محمد بن علً الفقٌه وأعطى فباٌعوه ٌباٌع قد لم ممن البٌعة طلب ثم والصبر، والعزابم

حتى باالختفاء  

(1/391) 

________________________________________ 

 تقدم كما الببلد فً فكنا بالظبلم مستورٌن الصفة تلك على الببلد فدخلنا المشرق جهات ونهض نهضنا ثم ، أمري هللا شاء إن ٌؤتٌكم

 السبعمابة، فوق نظنهم جماعة لنا اجتمع حتى اإلجابة فٌه نتوسم من على نسٌر واللٌل البٌوت، وأسفال شواهق فً النهار نختفً

فٌقصدوه هو أٌن ٌدرون ال بالظالمٌن ترجؾ ذاك إذ واألرض موضع، فً بؤنه رواٌة تصح فبل السبلم علٌه اإلمام علٌنا وخفً . 



(1/392) 

________________________________________ 

[ أخرؾ وقعة ] 

 الدٌن، شمس بن محمد السٌد والده عن الؽربانً محمد بن علً الدٌن جمال السٌد رواٌة ومن المذكور، رواٌة من أخرؾ قتل قصة

 قرن فً واستقر الهجر، فً األمراء من معه ومن المعافا ابن استقر لما أنه األقهومً قاسم بن عواض المجاهد الحاج حً رواٌة ومن

 أقبلت ثم ؼربان، من قاسم عٌال نعمان حصن فً رتبة الترك من كان كذلك حاشؾ، أعمال من دحباش ابن نجد وفً محطة الوعر

 علً األمٌر الجوؾ أمراء ثم الترك، أمراء من وعدة الدٌن شرؾ اإلمام بن مطهر بن هللا عبد األمٌر األمراء أعٌان من فٌها محاط

 األمراء من معه ومن هللا عبد األمٌر وٌتقدم الشوٌع، بن مطهر بن علً األمٌر ؼربان فً ٌبقى أن رأٌهم اتفق شوٌع، بن مطهر بن

 وٌعظم ٌجل ما واآلالت األثقال من ومعهم الوادي إلى الخشع من نزلوا أنهم والده عن محمد بن علً السٌد فؤخبرنً عذر، ببلد إلى

 ذلك، خبلؾ لهم همة وال خالصٌن الظالمٌن مع ؼربان أهل وكان مطرحة، حمابل الوادي إلى الخشع من المواضع تلك أكثر أن حتى

 فً علٌه تخافوا وما( تركه ٌا فعله) ٌا المطرحة األموال هذه خذوا: ٌقول فٌما وٌقول والقبابل األشراؾ ٌإنب أخذ سماه فبلناا  وأن

 بن علً السٌد والد الدٌن شمس بن محمد السٌد منهم جماعة فاجتمع ذلك فً وأطال علٌه، تخافون معكم الذي وما العواقب من ؼربان

المعنى هذا من تقرب قاسم الفقٌه ورواٌة المحطة، آخر فً الوثوب على وتعاقدوا محمد، . 

(1/393) 

________________________________________ 

 شدٌد خوؾ على به للحوق السبلم علٌه اإلمام خبر وٌطلبون ٌتخفون جماعة خرج: فقال هللا، رحمه األقهومً عواض الحاج وأما

 قابله، ٌعرفون ال لها واصلٌن قوماا  ثم أن الخبر وجاء المطرحة،[ 946/ق] واألموال المحاط فبلؽهم وادعة، بمذاعٌر اتصل حتى

 بدوان إلٌهم وانضم الٌسٌر، السبلح من معهم رجل مابتً فوق كانوا حتى وادعة وأسفال الحزٌز بلد أهل من وجماعة هم فاجتمعوا

 معه، ومن هللا عبد األمٌر عنهم ودافع معها، جماعة وقتلوا منها، كثٌراا  فانتهبوا المحطة آخر على وهجموا جماعة، ؼربان ومن

 كثٌر، أثقالهم من وانتهب النفر، المابتٌن قرٌب منهم وقتل أخرؾ، من المحطة وطلعت تفرقوا، ثم الصبح قرٌب إلى علٌهم وأمسوا

 الدٌن، شمس بن محمد السٌد فانتدب به لنا علم ال السبلم علٌه اإلمام إلى رسوالا  وطلبنا فتفرقنا التفرق على فاتفقنا: عواض الحاج قال

 ال أنه خبره عن ولده فؤخبرنً تعالى، هللا رحمه مات حتى الجهاد فً واستمر مدة، هللا رحمه وعمر وقوة، خفة فٌه وكان فعزم

: قال البالؽة، القٌم ذوات الكبار السٌوؾ من عظٌمة حلٌة فً مسقط وسٌؾ حمراء، كبٌرة فرجٌة الؽنابم من معه وكان الببلد، ٌعرؾ

 الفقٌه بسٌدنا فاتفقت الخوؾ من ؼاٌة فً وهو مرهبة وصلت حتى البشارة صحة لٌعرفوا والقبابل علٌه اإلمام لٌقؾ السٌؾ فحملت

 حتى كذلك منً وكتم منه نفسً فكتمت أعرفه وال خابؾ أٌضاا  وهو تعالى، هللا رحمه األكوع الصالح بن علً الدٌن جمال الفاضل

 فً خبره تجد: فقال اإلمام، عن وسؤلته باسمه، وعرفنً واستبشر هللا فحمد فبشرته بالصدق صاحبه منا واحد كل وأخبر الكبلم، طال

من الرونة أعمال من الصللة حرؾ ٌسمى موضع  

(1/394) 

________________________________________ 

 موضع إلى تقدم ثم سبحانه، هللا فحمد وأخبرته وبشرته السبلم علٌه اإلمام فوافقت: قال معه، فعزمت الدلٌل لً فطلب أسد، عٌال ببلد

الموضع ذلك فً وظهر السبلم، علٌه عزمه واشتد عرٌج حرؾ ٌسمى أظنه أسد عٌال أسفال من . 

 وقبل الدعوة أول أرسل السبلم علٌه اإلمام أن أخرؾ وقعة سبب إن: تعالى هللا رحمه الشرفً محمد بن أحمد العبلمة السٌد قال

 بن علً بن أحمد المجاهد الفاضل والحاج األسدي، عواض بن أحمد اإلسبلم سٌؾ المجاهد كالحاج أصحابه من جماعة ظهورها

 وصله قارة فً أمره ظهر فلما بسبلحهم، إلٌه وصلوا علٌهم أمرهم ظهر متى وأنهم وؼٌرهم، الظاهر قبابل لمعاقدة وؼٌرهم دؼٌش

 وؼٌرهما دؼٌش بن علً بن أحمد والحاج ناصر، بن الحسن األمٌر إن ثم طرٌقهم، فً حدٌثاا  وذكر الؽربانً ناصر بن الحسن األمٌر

[ 947/ق] وأوقعوا الصافٌة إلى أولها خرج حتى المذكورة المحطة فتركوا نفر ألؾ نحو فكانوا ؼربان، وأهل وبكٌل حاشد من أعقدوا

 المتقدمة كالرواٌة كثٌراا  كان أنه القتل ٌذكر ولم بلٌالٌهما، ٌومٌن حاصروهم أنهم وذكر ناصر، بن الحسن األمٌر رماهم من فؤول بهم

 اإلمام ألصحاب حلؾ قد علً األمٌر وكان عنهم، واإلفراج خروجهم، فً احتال الشوٌع بن المطهر بن علً األمٌر وأن أقل، بل

بالمعنى ذكره ما نقل حٌن، بعد إلٌه صابر وأنه بسوء اإلمام أصحاب ٌضر ال أنه السبلم علٌه . 



(1/395) 

________________________________________ 

 علٌه اإلمام خروج قبل صنعاء فً كنت: قال تعالى، هللا رحمه اآلنسً المهدي بن علً الدٌن جمال السٌد الوالد رواٌة إلى ولنعد

 تمٌد ذاك إذ واألرض الظالمٌن على خروجه وصح خرج فلما السبلم، علٌه إلٌه ارعةالمس على ونتوعد بظهوره نتحدث وكنا السبلم

 مضربات، ولبست بترس آخر وأعاننً للجهاد لك هذا: وقال مثله، قل حسنٌاا  عظٌماا  سٌفاا  السٌؾ بهذا صنعاء أهل بعض أعاننً بهم

 ثم الشرؾ، ببلد أخرجنً من وجدت منه ثم حجة، ظفٌر عازم بؤنً إال أتمكن فلم كوكبان، أشراؾ بهٌبات وتهٌؤت جوخ أٌضاا  ومعً

 المحراب أهل الفضبلء السادة عند خبره أدرك لعلً األهنوم هجر الهجر قصدت المشرق جهات فً السبلم علٌه اإلمام أن صح لما

 األمٌر، أجب: ٌقول شاوش وعندي إال أدور السوق فً أنا فبٌنا الهجر فً المعافا بنً محطة دخلت بؤن إال قصدهم من أتمكن ولم

 ٌبق ولم المكان، لً وأخلى عنده كان من فؤخرج أنفار ثبلثة ونحو كاتباه وعنده المعافا بن هللا عبد األمٌر على فؤدخلت معه فقمت

 فً قدرآنً وكان وما؟ وما، ترٌد؟ وأٌن أنت؟ من معً وتكلم بً فرفق حاجب بن سعٌد والشٌخ الجملولً، صبلح الفقٌه كاتبٌه ؼٌر

 المجنون الرجل هذا بؤن تحدث كله عقلك هذا: له قلت منه سمعت فلما: قال كذا، اإلمام ترٌد بؤنك صرح أنه حتى سادتها فً صنعاء

 ومثل مثلك الزٌدٌة رإساء ٌا أنتم إال اللهم وكذا، أنصار إلٌه ٌلتبم حتى ٌحفظه موضعاا  ٌجد ال إلٌه عقل صاحب ٌلتفت أو أحد ٌجٌبه

 فلما صنعاء، فً دراهم لً رجل على كان فقلت: قال وصلك؟ فما الرجل صدق: وقال صاحبً، إلى التفت حتى كوكبان أهل إخواننا

هذه فً أنه فبلؽنً موضعه أعرؾ ولم المحاط تفرقت  

(1/396) 

________________________________________ 

 المحراب أهل من رجبلا  وجدت حتى لصاحبً ظاهراا  أدور أخذت ثم ففعل، إلٌه آوي موضعاا  أوطلبت وخلصت فصدقنً، المحطة

 مع صورة على معه فخرجت عندهم الحقٌقة وأجد ؼٌرهم، ٌحفظنً ما: فقلت بٌوتهم، فً وباقون آمنون أنهم فؤخبر السادة عن فسؤلته

لٌلة بٌوتهم فً وأخفونً وآنسونً فاستبشروا[ 948/ ق] لٌبلا  علٌهم فدخلت كوكبان، شبام من السادة أعرؾ وكنت اللٌل إقبال . 

 صفة على فطلبوه قال اللٌلة، هذه وصل وقد معه وسار الوعر، قرن ٌوم راٌته اإلمام مع حمل كان البتامً عراؾ أن بلؽنا: قالوا ثم

 وأحضروا فؤحضروه وؼٌرهم السادة إلى بكتب وصل وأنه أسد عٌال ببلد من المذكور الموضع إلى اإلمام بخروج وأخبر فوصل

 ناصر بن حسن األمٌر دخول وبلؽنا حوث، جانب إلى صرنا حتى رفقونا جماعة إلٌنا فؤقبل العصٌمات ببلد إلى أخرجنً من معه

 من الصبٌحات ببلد سفال المصنعة إلٌهم انضم ومن العذري وهان بن علً المجاهد والشٌخ الؽربانً، الهادي والسٌد الؽربانً،

 والعسكر األهنوم، ومشابخ عنده من جمع المعافا بن هللا عبد األمٌر وأن قابمة، وادعة فً التً المحاط من علٌهم الحرب وأن وادعة

 نحو به هللا نفع محمد بن أحمد العبلمة السٌد ذكر كما وكانوا وادعة، فً الذٌن العجم بؤمراء واتصلوا األهنوم مبلح من اجتذبهم الذٌن

 ومبلزمة حروب فحصلت العصٌمات، من جماعة فً فؤؼرنا قابمة السادة على والحرب فارس، ثمانمابة وخٌلهم ألفاا  عشر خمسة

 وسبلح وبٌارق عسكر وفٌهم مدداا، اإلمام عند من أصحابه من وجماعة البحش صبلح بن محمد المجاهد الشٌخ ووصل شدٌدة،

وعاش شلت، حتى رجله فً ناصر بن الحسن األمٌر وأصٌب موقع، لوصولهم فكان حسن،  

(1/397) 

________________________________________ 

 القاسمً الؽربانً الهادي السٌد واستشهد السبلم، علٌه موالنا حً فٌها مات التً السنة فً هللا رحمه مات حت طوٌبلا  زماناا  بعدها

 أهبة على وهو فوافاه السبلم علٌه اإلمام عند إلى وحملوه كتفه، فً بصاببة اآلنسً المهدي بن علً السٌد ثم وحملوه هللا، رحمه

 حتى موضع فً له فاحتبسوا ؼارة، ٌلتمس هللا رحمه عواض بن أحمد الدٌن شمس المجاهد الحاج وأرسل وادعة، إلى بنفسه الؽارة

 ٌتصل أن اإلمام ٌتمكن فلم كذلك خمر وفً كذلك، بهمان وفً كثرة، العجم محاط وادعة فً وكان بالكثٌر، لٌسوا جماعة فً وصل

 علٌهم، المجاهدٌن بظهور والتنصٌر بالبشرى وإذا وادعة حدود ودخلوا اللٌل جاء حتى الحبلة من قرٌب موضع فً فاختفوا بوادعة،

 جنود مع وحاربوا المحطة، جانب إلى خرجوا المعافا ابن مع كانوا الذٌن األهنوم عسكر وأن الحق جانب إلى مالوا كلها وادعة وأن

 المإمنٌن أمٌر ٌا البشارة: صوته بؤعلى ٌنادي العذري العنسً بشاري ٌحٌى بن[ 949/ق] هادي بالقاضً وإذا كذلك نحن فبٌنا الحق،

ا، لبعضهم رهابن تواثقوا وعذر األهنوم قبابل هإالء  فً بقً من وطردوا للجهاد، واجتمعوا النار وأوقدوا الحق كلمة وأجابوا بعضا

قال كما أو عقدوا ما علٌهم ٌنتقض لببل ببلدهم إلى بوصولك المبادرة وطلبوا المعافا، أصحاب من ببلدهم . 

(1/398) 



________________________________________ 

 والحاج األعضب، محمد بن أحمد والسٌد اإلمام إلى وصل وقد عشٌش بن علً بن محمد العبلمة السٌد السبلم علٌهم اإلمام فؤمر: قال

 علٌه اإلمام وشمر وادعة، فً الجهاد بمبلزمة وؼٌرهم العذري وهان بن علً الشهٌد المجاهد والشٌخ عواض، بن أحمد المجاهد

 فلم بوصوله، وعذر األهنوم لمشابخ وإعبلماا  عاماا  جواباا  ٌكتب دواة طلب ثم والسروة، حوث طرٌقه وكانت األهنوم، إلى العزم السبلم

: قال أخرؾ، ببشارة الواصل الؽربانً الدٌن شمس بن محمد السٌد وأرسل وكتبوا، الصمػ علٌه وخلطوا الفحم فسكوا الدواة ٌجد

 وتلقاه رجل، ألفً فوق كثرة إلٌه اجتمع وقد المحراب إلى السبلم علٌه اإلمام تقدم ثم ؼٌره، فً أعرفها ال ما الخفة من فٌه وكان

األهنوم من والعلماء السادة . 

 حمٌد بن جابر الشٌخ مع الترك من محطة الهجر فً ترك المعافا ابن األمٌر إن: به هللا نفع الشرفً محمد بن أحمد السٌد قال

سٌران جبل إلى المحراب من وتقدم بالسودة مرفقاا  ومضى األهنوم، له شرطه كما حمٌد ابن ورفق علٌهم اإلمام فقبض السنحانً . 

(1/399) 

________________________________________ 

[ وادعة حرب ] 

 فوضعها صنعاء، ٌعزمون أنهم على الرفاقة طلبوا وقد فانهزموا الظالمٌن على الحق جنود فاستظهر وادعة على الحرب وأما: فصل

 فٌها باتوا خمر دخلوا ثم ٌسٌرة، أٌاماا  وأقاموا خمر حراؾ إلى وصلوا ولما ، صنعاء إلى راجعٌن وانكفوا إلٌهم، ومن السادة، لهم

 ذلك حكى من أخبرنً ولقد أمٌراا، عشر ثمانً وأمراإهم كثٌراا  عددهم وكان إلٌهم، ومن الكلبٌون، فرفقهم الرفاقة وطالبوا لٌلتٌن

 البرٌد، مسافة فوق السنتٌن من ٌخرج وآخرهم البون، رٌدة ببر فً ٌشرب أولهم أن وؼٌره الكلبً قاسم بن صبلح الشٌخ وهو وشاهده

 واألمٌر طرموش، واألمٌر علً، األمٌر وولده الشوٌع بن مطهر واألمٌر مطهر، بن هللا عبد األمٌر المذكورٌن األمراء ومن

:94/ق]وؼٌرهم الخوالنً السنحانً متاش بن علً والشٌخ مخرعلً، ]. 

(1/400) 

________________________________________ 

[ عجٌب نقٌل وقعة ] 

 ألنه المحطة ثلث قدر فؤدركوا وؼٌرهم الكلبٌٌن من إلٌه انضم ومن عواض بن أحمد الدٌن شمس المجاهد الحاج علٌه أؼار إنه ثم

 الزبارط وبعض الكثٌرة، األثقال من بعده ما بسببه وانتهب الطرٌق فعقم حاصل علٌه الخوالنً متاش بن علً للشٌخ جمل رمً

 .وؼٌرها

 حرؾ وسبعمابة ألؾ جملتها فً ماله وذهب متاش بن علً الشٌخ وأصٌب أثقالهم جمٌع أخذت إنها: هللا لطؾ بن عٌسى السٌد وقال

أنفار به منهم وهلك الباروت علٌهم وأحرق النفر المابة فوق جماعة وقتل ذهب، أحمر . 

(1/401) 

________________________________________ 

 بؤن أنفسهم فً احتالوا أنهم الثقة فروى بالعطب، وأٌقنوا خمر جراؾ فً األتراك مع الورطة ووقعت: به هللا نفع أحمد السٌد وقال

 فً إلٌهم وكتبوا معه، ومن وهان بن علً والشٌخ األعضب محمد بن أحمد والسٌد الحوثً، علً بن محمد العبلمة السٌد خدعوا

 العهد منه أخذوا أن بعد الشوٌع بن المطهر بن علً األمٌر ٌد على ذلك وكان األثقال، من معهم بما البون إلى وإخراجهم لهم رفاقة

 معه، ومن عواض بن أحمد المجاهد الحاج إلى الحدٌث بذلك وٌكتب السبلم علٌه اإلمام إلى ٌصل ذلك بعد وأنه السبلم علٌه لئلمام

 الترك ،فؤظهر إلٌه نساعد فبل ٌكن لم وإن بؤس فبل السبلم علٌه اإلمام برأي كان إن الصلح هذا إن: معه ومن الحاج علٌهم فؤجاب

 الواقعة هذه وبعد ،(بالمعنى منقوالا ) تقدم ما وكان عجٌب نقٌل مالوا ثم للحرب، ٌقصدونه أنهم وأظهروا معه ومن بالحاج المباالة عدم

 إنه: قال هللا، رحمه الرجال أبً بن أحمد بن علً الدٌن جمال العالم القاضً حً أخبرنً كما الطٌال ببلد إلى جمٌعه المشرق فتح

 فً ٌطوؾ زال فبل محطة فً وبكٌل حاشد ببلد إلٌه وكان حسن، الوزٌر قبل من الشوٌع بن مطهر األمٌر إلى األٌام تلك فً خرج

 والفقهاء، العلماء من جماعة طلب ثم المعافا، ابن من تقدم كما الناس وٌصطنع ونواحٌها، والصٌد زهٌر وبنً ذٌبان ببلد مثل الببلد



 المذكور الصنعانً الوهاب عبد والقاضً حنش، بن هللا عبد بن صالح والقاضً الرجال، أبً بن هللا عبد بن الهادي القاضً: منهم

: وٌقول الفتنة، ترك على ٌحضهم فهو ذلك ومع االعتقال فً معه وهم لهم معظم أنه على معه بهم ٌسٌر وكان وؼٌره، حجة أخبار فً

على القبابل صبر عدم رأٌتم قد  

(1/402) 

________________________________________ 

 الهادي القاضً الصنو أن حتى وخاصة عامة تترى وكتبه اإلمام ودعاة: قال[. ;94/ق] العواقب من وكذا كذا الحسن اإلمام مع القٌام

 العزابم أهل وعاقدنا األمٌر ٌد بٌن من الضٌافة من حصة لهم فؤخذنا اثنان البٌت منازل بعض فً وعندي ظفار، فً األمٌر أضاؾ

 ؼٌر من لكن كثٌراا  جمعاا  الصٌد جبال أعلى من ناعط إلى اجتمعنا حتى خارؾ أهل معنا وقام النٌران أوقدت ثم والقبابل، الشٌعة من

هللا وقدهزمهم صنعاء إلى انكفإا قد الظالمٌن ألن توجه أٌن إلى ندري وال سبلح . 

(1/403) 

________________________________________ 

[ اإلمام كرامات ] 

 البركة من ٌسقٌنا من: فقلت: قال ماء، شربة إلى احتجنا للنوم مضاجعنا أخذنا لما أنا قضٌة ناعط فً المساء حال فً معنا واتفق نعم

 القوم فً نجده وأصبحناولم ونمنا نره ولم وذهب إناء فؤخذ أنا،: وقال سماه، وقد اسمه علً خفً فبلن الفقٌه فقام:قال هللا، على فؤجره

 ثمانٌة نحو السبلم علٌه اإلمام موالنا وأمر القبابل، التبام ننتظر وترددنا بٌن بذي المقدس المشهد إلى الرجوع له وبدا جبن أنه فظننا

 جداا  قلٌلة البنادق وأما سبلح، بؽٌر وؼالبهم اإلجابة على وبكٌل حاشد أصفقت وقد الزٌادي حشب ببلد من سلب أعناب ودخلنا أٌام،

القصبة العشرٌن ماتجاوز . 

 حتى نعرفه نكد فلم الدم منها ٌقطر حمراء مجرحة وعٌنه اللون مصفر ضعٌفة حالة فً صار وقد المذكور بالفقٌه إال نشعر فلم: قال

 عندكم، من خرجت لما أنً وهً قضٌة لً اتفق: فقال الماء، ٌسقٌنا أنه على فارقنا وهو األٌام هذه كان وأٌن خبره عن فسؤلناه تحققناه

 الكلبٌٌن ببلد من الفلٌقة جبل من فبلن محل أوصلونً حتى واألرض السماء بٌن فٌما حملت وقد إال منكم أسفل إلى هبطت فلما

 أمورهم من ووصؾ فرأٌتهم بكحال وكحلونً النزول مع علٌهم وقعت بؤن منهم قتلت أنً قوم وشكانً الجان، أمٌر عند فؤحضرونً

: قال هللا، سبٌل فً للجهاد خرجنا الجن من محطة فً وكنا تحتكم محاطٌن كنا: فقالوا ذاك؟ وكٌؾ: فقلت هابلة، أموراا  وألوانهم

 السبلم علٌه اإلمام كرامات من وهذه السبلم، علٌه اإلمام مع الجهاد ألجل له وسمحوا وأبروه وطلبوه فورتهم سكنت حتى فحبسوه

ورحمته علٌه هللا سبلم نصرته وجوب على اإلنس مع الجن اجتماع من اتفق وما . 

(1/404) 

________________________________________ 

[ هزم حروب ] 

 تواترت ثم ؼٌر، ال فراسخ ستة نحو صنعاء وبٌن وبٌنها الناس من عالم فً إلٌها فصرنا لنا الستدعابهم هزم إلى خرجنا ثم: قال

 األعضب محمد بن أحمد السٌد ثم األكوع، صالح بن علً الدٌن عز المجاهد الفقٌه فوصل السبلم علٌه اإلمام قبل من إلٌنا الؽارات

 عظٌم جمع فً هللا لعنه سنان علٌهم فخرج الموضع ذلك فً وخٌموا الناس، من عالم هزم[ 994/ق]فً اجتمع حتى وؼٌرهما الحوثً

 الحمرة الكبلب لبس أنه روي حتى كذلك وجماله الحمر وخٌله جنوده وألبس وأبرق، وأرعد أرهب وقد والمدافع والعرب العجم من

 علٌه الدٌن شرؾ اإلمام عٌال على الخروج ٌستدعً الروم دخل الذي وهو الهمدانً الداعً محمد بن هللا عبد األمٌر معهم وأخرج

 جهات ثبلث من بهم أحٌط حتى شدة ولهم المجاهدون فٌه صبر عظٌم حرب فاتفق همدان، من آالؾ ثبلثة نحو معه وكان السبلم،

 الحاج وكان ذلك، مكابدة فً فبٌنماهم البلد، شوارع تصل حتى علٌهم تحمل والخٌل حصٌنة، ؼٌر وهً البٌوت المجاهدون ولزم

 اجتمع ومن بهم التقدم وأراد وأجابوه إلٌه واجتمعوا نهم، ببلد دخل قد تعالى هللا رحمه األسدي عواض بن أحمد الدٌن شمس المجاهد

 بمن فعاد هزم على كالمستجن دعا إنه ثم الشرفة، ٌسمى السر أعلى من موضع إلى فوصل الطٌال خوالن ببلد من ؼٌرهم من إلٌه

 هزم على والمدافع الحرب فسمع هنالك من ذلك من فعشر ذباب ٌسمى السر وادي على صنعاء على مشرفاا  جببلا  بهم وصعد معه

 نحو له فخلص هزم، إلى إخواننا على الؽارة إال هللا عند ٌسع ما: وقال الجهاد، على وحرضهم القبابل من إلٌه اجتمع بمن فقام

جبل ثم القاع إلى بهم وانحدر ذلك على ٌزٌدون أو نفر ثمانمابة  



(1/405) 

________________________________________ 

 بعض علٌهم دخل قد حال أضٌق فً هزم فً والمسلمون المشرق، جهة إلى هللا لعنه سنان محطة أسفل انتهى حتى جرموز بنً

 البؤس أهل ومن جنده كبار من تعالى هللا لعنه مرٌم أبا ٌسمى مرمر ذي ببلد من الحارة من رجل وكان صابرون، ثابتون وهم بٌوتها

 وكان مذاكٌره، أخذت رصاصة أصابته حتى ذلك أتم فما فرجه إلى مستهزباا  وأشار هللا لعنه ٌجوز ال بما السبلم علٌه اإلمام فً تكلم

ظاهرة عبرة . 

 من حضر من للجهاد اهتز ولقد ٌطول بما للناس الحاج تحرٌض من أحمد الحاج عسكر فً وكان هللا رحمه والدي حً أخبرنً ولقد

 المدد من ٌتمكنوا لم وأحصروا وبكٌل حاشد من قبل من ؼارات وصل وكان الموضع ذلك وصل لما ثم الطرٌق، فً الؽنم رعاة

 فٌهم فؤوقعوا العجم جند ٌلٌهم ولم همدان قصد حتى سماها مواضع من بهم فتقدم أحد ٌتقدمه ال أن علٌهم فؤخذ الحاج إلى فانضموا

/ ق] المبلحم استقامت ثم أرهق، قد وكان عنه، ودافعوا طاؼٌتهم إلى العجم جنود فاجتمع كلها المراكز وجملة وفرقوهم هزموهم حتى

 سنان وكان العجم، على لهم الٌد أكثرها وفً ذلك، فوق أو شهراا  ذلك على فؤقاموا المثل بها ٌضرب التً والمصادمة الكبٌرة[ 999

 الٌمن، أرض فً مثله قل بالخبانً المعروؾ المدفع منه وقرٌب فٌه نفسه ٌحفظ مترس له وكان بنفسه الحرب ٌباشر هللا رحمه ال

 وقطعوا الناس سرعان من عجب وحصل فوقه من أزاحوهم حتى هابلة حملة المسلمون علٌه فحمل والبٌوت المسلمٌن ضر قد وكان

 أنهم على فؤحرقوه بالقرب كانت وآالت وؼرابر حطباا  علٌه فجمعوا منه تمكنوا وقد إلٌهم، ٌجروه أن ٌقدروا فلم بها ٌُجر التً حباله

أصحاب فتراجع والخل، الماء علٌه وصبوا ٌؽٌرونه  

(1/406) 

________________________________________ 

 وهموا لٌلتهم الناس فرجع النار علىضوء المجاهدٌن من جماعة فؤصابوا فرموا للهرب حملوه وكانوا إلٌه هللا رحمهال سنان المخذول

 وأخوه االعتقال فً هللا رحمه ال سنان عند الزٌادي هللا عبد بن علً الشٌخ حً وكان تقدم، كما ٌتمكنوا ولم به اتصلوا حتى أخرى به

 علٌها، وٌقاتل الخٌل وٌركب بالبندق ٌرمً وكان والنصٌحة، العظٌم التؤثٌر له وممن الجهاد أهل فً عمدة هللا عبد بن محمد الشٌخ

 فبل قتلناه وإال بلدك من اإلمام أصحاب ٌخرج إن أخوك هذا وٌنادونه أخوه ٌعاٌنه حتى علً الشٌخ ٌخرج هللا رحمه ال سنان فكان

 الشٌخ أخرجوا منه ٌبسوا فلما قال، كما أو تصرؾ فٌها لً ٌبق ولم هللا أٌده لئلمام الببلد صارت لقد لكم، بدا ما افعلوا: إال ٌجٌبهم

 من وصل قد المحروم الرحمن عبد بن الرحٌم عبد األمٌر هذا قٌل حتى الحرب وبقً الخروؾ، ٌذبح كما وذبحوه المدفع على علً

 فً هللا ٌسره ما تعالى هللا شاء إن نذكرمنه طوٌل خبر اإلمام عند إلى مملكته وأهل بجنوده ولمصٌره السبلم، علٌه اإلمام عند

 قبل من عمران فً وكان بعاش، وصل حتى السبلم علٌه اإلمام أصحاب من بعٌون وتقدم التوبة وأظهر اإلمام باٌع وقد موضعه،

 السبلم علٌه اإلمام أصحاب من عنده من على فقبض عمره هللا أطال الؽربانً ناصر بن محمد السٌد الوالد السبلم علٌه اإلمام موالنا

 هزم أهل من وقتل وتفرقوا، هزم من المجاهدون فانهزم سرٌح عٌال إلى وتقدم عالماا  وقتل فٌهم وعاث عمران، جنات إلى وانحدر

 من علٌه عزم كان لما أمره ودبر سره كتم المحروم الرحٌم عبد أن ولو الناس سابر ومن صؽاروضعفاء فٌهم نفر ثبلثمابة نحو

حتى لهم ممد أنه هزم ألهل إظهاره  

(1/407) 

________________________________________ 

سبحانه هللا دافع ولكن عظٌمة ومصٌبة هابلة وقعة[ 994/ق] لكانت أمامهم من هللا لعنه وسنان وراءهم ومن بهم ٌحٌق . 

وؼٌره الوالد رواٌة من هنا إلى تعالى هللا رحمه عواض بن أحمد المجاهد الحاج مداد من المنقول وهذا! نعم . 

 ٌحتال أنه سنان أسر وقد السبلم علٌه اإلمام أصحاب أفاضل من العٌون وجمٌع الحسن السٌد استدعى إنه: به هللا نفع أحمد السٌد قال

ٌؤمنوه فلم علٌهم ٌقبض ثم للتشاور، وٌطلبهم فٌهم . 

 ومن خٌراا، هللا جزاه الخدرة بلد من صبحا اسمه ٌزٌد عٌال من رجل الظالم هذا خبر على وأطلع أنذرهم الذي إن: عٌسى السٌد وقال

 ووافق حوله، من وتفرقوا األنصار عٌون واتهمه إال بعاش الرحٌم عبد وصل إنما المإمنٌن ألمٌر وإعانته بالمسلمٌن هللا لطؾ

الحمودي ٌسمى موضع إلى سنان جنود ولقاه هزم فً من انهزم وقد الجنات وصوله . 



(1/408) 

________________________________________ 

[ حبور إلى السبلم علٌه اإلمام تقدم ذكر ] 

 فً لمن ظهٌراا  لٌكون حبور إلى تقدم سٌران فً السبلم علٌه وهو الرحٌم عبد نكث السبلم علٌه اإلمام بلػ ولما: به هللا نفع قال

المجاهدٌن من وؼٌرها والسودة السودة، . 

م9;97] وألؾ ست سنة رمضان شهر فً المحروم األمٌر وعذر هزم من الهزٌمة كانت: هللا لطؾ بن عٌسى السٌد قال ]. 

(1/409) 

________________________________________ 

[ الحماطً علً بن ٌوسؾ القاضً أخبار ] 

 وإجابته، به هللا نفع الحماطً علً بن ٌوسؾ اآلخرٌن وأوٌس الدٌن، نجم العابد المتبتل اإلمام الزاهد القاضً أخبار فً: فصل

 الشمهانً، ثم اآلنسً حسان بن محمد بن أحمد الدٌن شمس األعلم الفقٌه األفضبلن الفقٌهان أخبرنً ما فمنها نصرته، مواقع وحسن

 وهو الحٌمً ثم الظفاري سعٌد بن أحمد والفقٌه بركاته، عادت الحماطً علً بن ٌوسؾ الدٌن نجم سٌدنا وأتباع العلم أهل من وكان

 نجم سٌدنا اتباع فً الفضل المشهور العٌانً علً بن محمد الشهٌد العابد العالم سٌدنا بحً علقة وله الصالحٌن، هللا عباد من أٌضاا 

 سلطان والة وهم هللا أخذهم الظالمٌن من خوفه شدة مع كان بركاته عادت ٌوسؾ سٌدنا حً أن علٌهما هللا رحمة ذكره المتقدم الدٌن

 المختصر هذا من موضعه فً[ 995/ق] أسماإهم تعالى هللا شاء إن سٌؤتً ممن بعدهم ومن باشا سنان بعده من ثم باشا، حسن الروم

 ٌترقب األسر من علٌه هللا صلوات المإٌدي داود بن علً بن الحسن الولً هللا لدٌن الناصر اإلمام موالنا لحً اتفق ما منذ زال ما

 جهة كل فً الدٌن عن بالذب وٌده ظاهرة فتاوٌه ذلك ومع وعلٌهم، علٌه هللا صلى محمد آل جماعة إلى وٌدعو له، وعهد حق لقابم

 أظهر قد تقدم كما تخوفه أٌام وفً كثٌرة رسابل له وكان مابلة، إلٌه هللا كثرهم الٌمن فً الزٌدٌة ؼالب من والقلوب قاهرة، لمخالفٌه

 من به ٌتصل وما عانز جبل إلٌها وٌتردد فٌها ٌستخفً التً مواضعه أكثر وكان المنكر، عن ونهى بالمعروؾ وأمر مراراا  نفسه

 حراز، أعمال من حصبان جبل ومثل تٌس، جبل ببلد وبعض مطر بنً بعض ومثل حراز ببلد ثم بسهام، المتصلة الحجرة جبال

 ومع
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 وهجر أتباع فٌها وله الطٌال، خوالن نواحً ٌطلع وقد والمؽرب، المشرق من والفضبلء العلماء من عدة ٌقصده قد األمان بعض

إلٌها ٌؤوي معروفة . 

 منها موضع فً له وكان حصبان، فً[ م8;97] وألؾ خمس عام أواخر فً عنده فكنا: هللا رحمه حسان بن محمد بن أحمد الفقٌه قال

 البلد جنس ؼٌر من ببرٌد وإذا سماه كتاب فً علٌه للقراءة الظهر صبلة بعد حضرنا وقد وزوجه، جودا شرقً الشرٌحً بنً ٌسمى

 المحٌا طلق الصدر منشرح عاد ثم عنا وؼاب إلٌه فقام سٌدنا فاستدعى البعٌد السفر قشؾ علٌه لباسه هٌبات وال ببلده الٌعرفون

 األوان، ذلك مثل وصل قد به وإذا قلٌلة أٌام بعد ٌلبث لم ثم ثانً، نهار قال أو الٌوم ذلك بالجواب زلجه إنه: قال ثم ذلك، من فعجبنا

 ٌا قم الهاشمً قال أو اإلمام هذا قال توارٌه، وشجراا  حجراا  له نطلب ٌوسؾ الفقٌه قال ثم اللون، متؽٌر بسٌدنا وإذا وسٌدنا هو فقام

: وقلنا قال، كما أو التكلٌؾ عظم لجهلنا واستبشرنا الرجل قام: لنا قال ثم النار، دخلت وإال والعجم العرب قاتل بعصاك ٌوسؾ فقٌه

 ثم العصر، وصلى خرج ثم العصر وقت حوالً إلى البٌت فً سٌدنا ؼاب ثم قال هللا، حفظه سٌدنا من ونسمعه نترقبه كنا الذي هذا

 هللا سبلم األبمة ٌفعله كما الحجة وقٌام الدعوة مضمونها منه رسابل أربع ومعها علٌه هللا سبلم اإلمام موالنا من رسابل أربع أخرج

 والرابعة كوكبان، ببلد ونواحً تٌس جبل إلى والثالثة ذمار، نواحً من بها ٌتصل وما آنس ببلد إلى والثانٌة الحٌمة، إلى أحدها علٌه

ومن الخوالنً المعقب حسن الفقٌه منهم بها المسٌر الطلبة من[ 996/ق] جماعة على عٌن ثم بها ٌتصل وما المشرق خوالن ببلد إلى  
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 دبة وهً طهوره وقطوط المسافر مهمات نحو من السفر آلة ٌجمع بجراب خرج ثم ساعة وؼاب البٌت دخل ثم ؼٌره، اسمه أثبت

 ؼٌر من أكتافهم على أصحابه ٌحمله أسفاره أكثر أن بحٌث نحٌفاا  كان وقد حركاته، كل فً له تحمل للوضوء أعلى من الفم مفتوحة

نٌراا  وجهه وكان مواعظ، مملوءة طرٌفة أخبار ذلك فً وله ولهم مشقة، . 

 بالدواعً وأمر بالطبول فحضروا الركود بنً ٌسمون قبٌلة من وطاسة طبل من الرٌح آللة أمر خرج ولما: الدٌن شمس الفقٌه قال

 لحً جنس أضعؾ من شاشاا  وأخذ نفر، ستمابة نحو ساعة من أقل فً إلٌه فاجتمعت الحٌمة أسفال من حج حج فً المساء أن أمر وقد

 تحقروا ال: وٌقول وٌسمٌه سبحانه هللا ٌذكر وهو راٌة وفضلة منه بطٌبة هللا رحمه المحٌرسً ٌحٌى بن علً الشهٌد العابد العالم الفقٌه

 حج فً هو إال اآلخرة العشاء صبلة كان فما عسر فما وحملوه أمكن ما سار ثم: قال تعالى، هللا شاء إن ماء الحمٌر فؤول العمل هذا

 ٌوسؾ بنً شط فً وأصبح الناس، أكثر فً علٌه هللا رحمة العٌانً علً بن محمد المتبتل العابد سٌدنا حً اللٌل فً أرسل ثم حج،

 قرب أو الصبح طلع ولما حسن وتمٌٌز قراءة بعض ولهم مواعظه، وٌسمعون صلحاإهم ٌخالطه ممن وهم الورد بنً المشابخ مكان

 الببلد مشابخ من وكان الجحاحً، معوضة بن صبلح للشٌخ أرسل وقد جهة حج حج أطراؾ من حذاؾ ٌسمى موضع إلى تقدم منه

 العسكر بحفظ اللٌل فً رسوله وصلنً لما: قال فٌه من المذكور الشٌخ فؤخبرنً نفراا  أربعٌن نحو العجم جند من جوالة وعنده

 إن فخفت العجم بمحطة تتصل طرٌق لهم وكان نخرجهم، أن نقدر ولم ٌكن لم ما العظٌم الخوؾ من ومعهم معً حصل قال وسبلحهم

 هلكوا
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 ٌقتل ممن العجم طؽاة من كذا كذا خالط قد أنه وأقسم إلٌه وعزمت فتجاسرت: قال وأهلً، أوالدي هلك صنعاء فً رهٌنة ولً

أصحابهم عند لٌذهبون لهم باألمان سمح حتى به زلت فبل هللا رحمه العالم لهذا الهٌبة من ذكره ما بعض ٌدخل كان ال وٌطلب . 

 ونخبره ٌوسؾ بنً من نصٌر أٌن رأٌه نلتمس العٌانً محمد سٌدنا عند من علٌه وقدمت: هللا رحمه الظفاري سعٌد بن أحمد الفقٌه قال

 إال سٌدنا مع وال سبلحاا  معهم رأٌت أنً أعلم ما[ 997/ق] نفر ثمانمابة نحو فً جدار جنب إلى به وإذا القبابل من وصله قد بمن

 هذا: فقالوا سٌدنا فسؤل والبشارة، بالنصٌر وإذا النهار أشرق فلما: قال هللا، شاء ما هٌبة وعلٌه ٌده، بٌن طهوره حق والقطوط الجراب

 سروراا  وأظهروا ٌلقونه قلٌلة وقبابل مدر من بطاسة سٌدنا فؤمر: قال السبلم، علٌهما اإلمام موالنا عم علً بن عامر العالم السٌد

 قد مما به ٌذبح سبلحاا  حضر ممن الجمٌع عند ٌجدوا لم أنهم وأقسم للذبح فبسطوه فربطوه عظٌماا  ثوراا  فؤحضر عقٌرة بشراء وأمر

 إال علٌه ٌكن ولم السٌد قدم ثم فذبحوه، بهذه: وقال شفرة الجراب من عنه هللا رضً سٌدنا لهم فؤخرج العجم، دولة من الناس ضعؾ

 وال العدو نحو بالناس بالقدوم العٌانً إلى أمر سٌدنا إن ثم: بلؽه فٌما قال بحبل، دلوه وإنما كوكبان حبس من هرب ألنه فقط قٌمصه

 قبابل كثرة عنده اجتمع وقد السخنة وادي إلى معه بمن العٌانً نهض فلما قال الرسول، وكنت قال الحدب، ببلد ٌدخل حتى ٌبرح

 اللٌلة تلك فً طلوع ٌتؤت فلم البلد أهل وأعانهم الحدب أسفل إلى قدمت قد للعجم رتبة فوجدوا الحدب دخول وأرادوا سبلح بؽٌر

وكانت الوادي، فً الناس فؤمسى  
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ا  الناس حق من واحدة سنبلة إلى ٌده مد أنه أحد على سمع وال رأى ال أنه فؤقسم منها الصعٌؾ حصول وقت فً الثمرة  وخوفاا  ورعا

 فبل: قال للناس، عشاء جربة للعٌانً وهب عمرو بنً ببلد أسفل من بلد القرقرة أهل من فبلناا  أن حتى والعٌانً الحماطً نهً من

 أعلى المحارم إلى وطلعوا هزموهم ثم ساعة، الرتبة تلك فناوشوا للحدب للطلوع الناس عبى أصبحوا فلما ذلك، ؼٌر أخذ بؤحد أعلم

 سبعمابة نحو معه القرمانً أحمد األمٌر لعله الترك قبل من لهم أمٌر عند من العر من العجم خرج وقد عظٌم حرب واستقام الحدب

 من الحق جنود ٌعنً أخرجوهم حتى القلٌل القبابل ومن جماعة، الترك جند من فقتل ورإساإهم كوكبان من وعدة بنادق أكثرها

 عشر ثمانٌة نحو إال كلهم الحٌمة جنود مع ٌكن ولم الحرب وحمى: قال إلٌه، وما المرٌن بٌت الترك فلزم العر، مؽربة إلى المحارم

 منه أطلب سٌدنا إلى فعدت: قال عجباا، لهم سبحانه هللا ونصر صبرهم من حكى وقد الحال شق فلما سبلح، بؽٌر رجال وكثرة بندقاا 

 من صابح وصاح الشمس رقب من أكثر ثم: قال النصر، هللا وٌسؤل وٌبتهل ٌتضرع به وإذا المتارس أهل لبعض ورصاصاا  باروتاا 

 حتى موضعه فً كل واستقر القتال فبرد: قال ،[998/ق] ساعتكم هً قد ما: محمد سٌدنا لكم ٌقول: ال أم ٌراه هو هل أعلم ال عنده

 كوكبان من هارباا  بالقراع المعروؾ حسٌن بن علً بن محمد الدٌن بدر السٌد ومعها بالكثٌر ماهً المهلهل بنً من ؼارة هللا ٌسر

 جهة كل من الناس فحمل: قال ساعتكم،: ٌقول وهو بالحملة للناس القاضً فصاح قال -عنه هللا رضً- عامر للسٌد تقدم ما نحو على

جنود وانهزم باألفواه تكادموا حتى عظٌم قتال فوقع  
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 العجم من وقتل فانتهبوها، محطتهم دخلو حتى سبلح بؽٌر أكثرهم لكن ٌقتلوهم بهم ٌختلطون لهم مبلزمون الحق وجنود العجم،

 بن عامر العبلمة السٌد وموالنا ٌوسؾ سٌدنا قدم ثم قال العر، فً الناصرة حصن فً الباقون واحتاز رجل ثبلثمابة فوق وجنودهم

 قد وال الحال من عرفت ما على الحبس من هربت إنما: وقال عامر السٌد فاعتذر -هللا رحمه- عامر السٌد على الخطاب فجرى علً

 وألفافهم العجم فؤخرج عندك أنا وها ولٌتك قد والٌة، معً قد: ٌوسؾ سٌدنا فقال وعوابق، مسافات وبٌنه وبٌننا اإلمام من والٌة معً

 من رأساا  ثبلثٌن ونحو وؼٌرها وسبلح وسٌوؾ كثٌرة وآالت شاهد وأنا بندق ستمابة نحو ٌدٌهما بٌن طرح فلقد: قال سبلحهم، وقبض

الخٌل من طلبه من عامر السٌد فؤعطى المحلٌة، بالعدد أكثر الخٌل . 
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 فجرى ٌداا، إلٌها ٌمد ولم الترك، دولة عاقبة خوؾ من ٌرض لم القبابل من أحد فكل بها ٌتقوون القبابل على فعرضوها البنادق وأما

 جهز بركاته عادت ٌوسؾ سٌد إن ثم ففعلوا، الخوؾ شدة من وسلب قتل ممن جمٌعاا  ٌكونون بمعنى قبٌلة كل فً تفرق أنها القول

 من نحو وأتباعهم العجم من فٌها كان الحجرة من المعروؾ مفحق فً كانت محطة على وحراز الحجرة أهل فً العٌانً محمد سٌدنا

 لئلرهاب، فرجٌة ٌلبس وأن عظٌم حصان ركوب على فكلفوه قال راكباا، إال مسٌره ٌحسن إنما علٌه أشار من فؤشار قال أربعمابة،

 وٌصوم ذلك، على ٌزٌد ال منها قطعة وعمامته وأهله، أمه ؼزل من ٌكون ما أؼلظ من قطاعة -بركاته عادت- سٌدنا لباس وكان

 جمٌعاا  بؤولبك بالظفر عندنا والخبر إال ٌوم ثالث أو ثانً كان فما قال المثل، به ٌضرب ما والرقة الخشوع من له وكان مستمراا،

 فً أن ٌظن وال[ 999/ق] حراز بٌته محمد سٌدنا وعزم قال ٌوسؾ، وسٌدنا عامر، السٌد عند إلى وأرسلهم وأمنهم سبلحهم وقبض

لفظه ما بعضها فً جوابه ومن ببلؼة، وفٌه أخً ٌا فصوله فً بعضه سمعت كتاباا  فكتب محمد سٌدنا على فعظم قال خلبلا، ذلك : 

عودي مورقاا  نظٌراا  ٌعود حتى....  عودي أحبابنا من الوصل لٌالً  

 ونوامً التكرٌم، وأزلؾ التسلٌم أشرؾ وعلٌكم الجواب، ومرارة العتاب دقابق فٌه المبلحظ الخطاب، بدابع المودع الكتاب وصل

الرحٌم الرحمن بركات . 

طٌبها وٌنفاح الؽنا الروضة على....  الصبا هبت كلما علٌكم سبلم  
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 بذلك أتخلق أن ومهبل وكبل، فحاشا الردٌة، الؽٌبة عنك أرد ولم البرٌة، رإس على وفضحتك التحٌة، قطعت أنً من ذكرت وما

 إذا األرب، ذي قول على واعتمدت باالهتمام، لكم التحرٌض إال السبلم، وقطع العٌوب وإبداء الكبلم، ذلك من أردت وما مهبل،

 منكوسا، تصرٌفاا  وتصرفه معكوسا، تؤوٌبلا  كبلمً تؤول أظنك كنت وما العجب، كل العجب كتابك ومن األدب، سقط المودة صفت

 أصعب فً سالكاا  الرجاء وصار حقٌقة، ؼٌر على الظن فؽدا األردان، وبٌنه بٌنً كشفت وممن الولدان، أشفق من أظنك وكنت

 أزل ولم جهداا، آل لم أنً وتعالى سبحانه هللا علم فقد المزرٌة، واأللفاظ المردٌة، الؽٌبة عنك أرد لم أنً من ذكرت وما طرٌقة،

مسددا البذا أهل أللسنة . 

والتراب والحصى الرمل عدد....  مهبل قلت تحبه قالوا ثم  

 قابم والجهاد تركتنا أقتله، العتاب ومن أجزله، الخصام من تستحق وأنت األصحاب من مودته صفة ومن األحباب، سٌما والعتاب

 لك كان من كل وتركت هاربا، بنفسك تجود وأنت نومة، فضل واؼتنم قومة، عن وفزع إشفاقه، عن رجع قد مإمن وكل ساقه، على

وصاحبا محباا  . 

شدٌد ألمر خلفتنا أنت....  فإادي شقٌق وٌا خلٌلً ٌا  
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________________________________________ 

 السلٌم، القلب ذلك وقلبً القدٌم، العهد ذلك فعهدي لك، عندنا بما لنا االختبار بذلك أردت أنك إما أوجه، ثبلثة على كتابك تناولنا وقد

 ولك مسلم، كل وحق حقك فً هللا وأستؽفر منك أرٌد ما تفعل حتى ذلك منك ٌقبل فبل باللسان الذب وترٌد بالذنب اعترفت قد أنك وإما

 ٌنقد كان من ومدحه إلٌه، العٌون ونظرت علٌه، هللا تاب الجبن بعد وتشجع الذنب بعد تاب ومن والمبلمة، والبخل الجبن من السبلمة

 بنفسك[ :99/ق] أنت وصلت وإال ساعدوك إن وأصحابك أنت جملة وتصلون جملة، وأجمل بدوة بؤحسن الفعلة هذه فاستر علٌه،

 فإما اإلسماعٌلٌة، ٌحربون وهم الزٌدٌة أصحابكم على تفرجوا تبقوا فبل الزٌدٌة رأس أنكم تقولون الثلث أهل ٌا وأنتم ساعدك، ومن

الموجود انتهى. والسبلم ببلدكم، من علٌهم فتحتم وإال تصلوا أن . 

 رأٌته: قال المذكور، سعٌد بن أحمد الفقٌه أخبرنً ما ذلك من إلفهامهم، أنفع هو بما القبابل ٌكاتب تعالى هللا رحمه سٌدنا وكان

 برفع فؤمرهم ذلك، ٌعرؾ من لهم ٌكن لم بعضهم أن حتى لهم المحركة باألشعار األصوات برفع القبابل ٌؤمر علٌه هللا رضوان

بقوله أصواتهم : 

الفشل فٌك ٌكن فبل....  باشرتها إذا الحرب  

باألجل إال الموت ما....  حوماتها على واصبر  

 من القبابل كبلم من فٌه إلحاقاا  جعل ثم الظاهرة، بمعارفه ٌتعلق ما البراهٌن من وبسط العالٌة خوالن إلى كتب أنه ذلك مثل ومن

األول قال قد جملته : 

قسم ما هللا وٌقسم....  القاسم أخوك مع ادخل  

شاعركم قال قد قال ومما : 

والصحب المعانً فلٌش وإال....  هجس فٌا كلما صاحبً إن  

أقب مصات الحنظلة ٌمس وإن....  رفس ما رفسنا النار ٌرفس إن  
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أقول وأنا: عنه هللا رضً قال : 

الخلب بٌن هامتً من ؼطست....  ؼطس صافً ماء بٌن صاحبً وإن  

العصب وٌبدٌن جلدي خلست....  جلس سوسً قمٌص من صاحبً وإن  

 سٌدنا عزم خبلل فً وأرسلوا: قال تعالى، هللا شاء إن سٌؤتً كما ٌوسؾ سٌدنا لقاء إلى سٌدنا فعاد: قال ذكره، ٌطول مما هذا وأمثال

 معه وعٌنوا ونواحٌه، تٌس جبل كوكبان ببلد إلى هللا رحمه المحٌرسً ٌحٌى بن علً الدٌن جمال الزاهد العالم الفقٌه سٌدنا العٌانً

 جهزوا ما بنحو وجهزوه بالقراع، المعروؾ الدٌن شرؾ آل من الحسٌن بن علً بن محمد المجاهد السٌد: منهم سماهم، وأعٌاناا  قبابل

 محمد األمٌر عمه ابن محمد بن أحمد األمٌر فؤرسل كوكبان، دولة على وخالفوا القبابل أجابتهم تٌس جبل ببلد قاربوا فلما العٌانً، به

 األمٌر على وقبض محاطهم وانتهبت كوكبان، أهل فهزم عظٌم حرب فاتفق نفر ستمابة نحو الدٌن شرؾ اإلمام بن الدٌن عز بن

 بن عامر العالم السٌد عند إلى الحٌمة فً العر إلى القراع علً بن محمد السٌد به ووصل ثومان، عر هجرة فً الدٌن عز بن محمد

 ثم الطوٌلة،[ ;99/ق] فؤخذوا معه ومن تعالى هللا رحمه ٌحٌى بن علً الشهٌد الفقٌه حً مع القبابل وتقدمت علٌه، هللا رحمة علً

 علٌهم الحرب تزال وال هناك، الماخذ ٌسمى موضع إلى تؤخروا ثم أٌاماا، هناك موضعاا  ملٌك بٌت فً واستقروا جمٌعاا، الضلع ببلد

 هللا رحمة الدٌن جمال الفقٌه فٌه استشهد الخٌاط، بنً أعلى هٌفر جرؾ ٌسمى موضع فً الحرب آخر كان حتى كوكبان من قابمة

أٌام وكانت خلٌفة واستخلؾ الحٌمة، من علً بن عامر العبلمة السٌد فؤؼار فوضى، الببلد أهل وبقً رأسه واجتز علٌه،  
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 هللا رحمة الشرفً محمد بن أحمد الحبر العبلمة السٌد إلٌها أشار كما موضع فً تعالى هللا شاء إن ذكرها اآلتً المشهورة سافوؾ

امة تتمته فً علٌه المضٌبة الكواكب) المسمى شرحه علٌها وأسس الوزٌر، ابن لَبسَّ ): 

والقمر الشمس مثل المناقب له....  واشتهرت الفضل اإلمام عم وحاز  

 :وقبله

باآلخر البعض اصطدام فكالجبال....  هزم وفً سافوؾ مواطن أما  

المختصر هذا من موضعه فً الجملة هذه تفاصٌل من ٌمكن ما إلى اإلشارة هللا شاء إن وسٌؤتً . 

 بٌنه فٌما شدٌدة وحروب كثٌرة وقابع ووقعت تقدم، كما والماخذ ملٌك بٌت فً هللا رحمه ٌحٌى بن علً الدٌن جمال سٌدنا استقر ولما

 أعٌان إلٌه انضم وقد العجم، من إلٌه انضاؾ ومن ،(السبلم علٌه) الدٌن شرؾ اإلمام بن الدٌن شمس بن محمد بن أحمد األمٌر وبٌن

 الفقٌه وهو القٌام قبل المذكور القاضً صنو لزم قد وكان المذكور، األمٌر ضاٌقوا حتى السبلم علٌه اإلمام موالنا أصحاب من

المدفن فً علٌه وضٌق المحٌرسً، ٌحٌى بن الواحد عبد الفاضل . 
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 ٌجوز وما القراءة، مذاكرة فً حاكٌاا  علٌهما هللا سبلم باهلل المنصور المإمنٌن أمٌر بن محمد باهلل المإٌد المإمنٌن أمٌر موالنا قال

 الواحد عبد وصنوه هللا رحمه المحٌرسً ٌحى بن علً الفقٌه لحً اتفق كما: فقال الخاصة، على العامة مصلحة من تقدم وما فعله

 وتنهزم الموضع هذا تترك لم لبن: وٌقولون المرتبة، تلك فً وهو صنوه به ٌقابلوا حتى أٌدٌهم فً ٌخرجونه كانوا الظلمة وأن

 من وكانا أخٌه، وهلك المرتبة ترك إن األمر علٌه فعظم: قال ٌعذبونه، مما أٌدٌهم فً ٌصٌح وهو ونفعل، ونفعل أخٌك جلد لنسلخن

 مراد إلى وأقرب الشرع فً له األوسع وما الصورة، السبلم علٌه فشرح السبلم علٌه اإلمام ٌراجع حتى مهلة منهم فطلب العلم، أهل

 والهضم، الهزٌمة من المسلمٌن على ٌحدث وما مظنوناا  بؤخٌك ٌكون تقدره ما أن: معناه ما علٌهم الجواب فكان وتعالى، سبحانه هللا

 فً فنسوه علٌهما هللا رحمة أخٌه عن هللا ودافع فصبر: قال قال، كما أو الترس منزلة األول وتنزل معلوم، القتل من ٌتعقب وما

 العلم أهل من ٌحٌى بن علً الفقٌه هذا وكان أسرى، جملة فً وأخرج طوٌلة، مدة الحبس فً وبقً أخوه، استشهد حتى الحبس

 الؽرة العبلمة سٌدنا وولده واستشهد الجهاد، فً وصرفه ٌملكه ما جمٌع باع أنه ٌحكى الواعظٌن، من وكان بمحل، والعبادة والعمل

 قضٌة ذكر مع السبلم علٌه وقال أمه، بطن فً حمل بقاه وأطال هللا حفظه علً بن القادر عبد والعبلمة العاملٌن، العلماء فً

 أبا علً السٌد أن الخاصة على العامة المصلحة تقدٌم معه ٌجب مما هذه مثل فً السبلم علٌه اإلمام من فتوى اتفق إنه: المحٌرسً

القصاص علٌه استحق الؽربانً حضارة  
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 أو الدم ألهل نفسً أحفظ هللا عند لً األوسع ما: السبلم علٌه لئلمام فقال فطلبه ذلك فً وهو السبلم علٌه اإلمام فقام شروطه، وانتظر

 تقدٌم وجوب على أدلة وذكر الجهاد، بل ال: السبلم علٌه فقال ؟-بالبندق الجهاد فً والتؤثٌر النفع أهل من وكان- للجهاد؟ أخرج

الخاصة على العامة المصلحة . 

 فالزٌدٌة أٌضاا، الشافعٌة من حلفاء ولهم وباطنٌة، لهم حلفاء شافعٌة وإلٌهم وحصبان، الثلث كببلد زٌدٌة فهم حراز ببلد وأما

، حٌنبذ   والباطنٌة الباطنٌة، وحاربوا الحق جانب إلى مالوا وحلفاإهم  والنصب الكوفً التشٌع دعوى عادتهم هً كما للعجم ورجل ٌد 

 وفٌهم مسار حصن فحاصروا بالقراع، المعروؾ علً بن محمد السٌد السبلم علٌه اإلمام عم الشهٌد السٌد إلٌهم فوجه األصبهانً،

 ذلك، ألجل هللا رحمه ال سنان وقتله القشم سعٌد الشٌخ ٌسمى صنعاء ببلد من الرحبة من وشٌخ أؼواتهم من آؼا مع العجم من رتبة

 سٌؤتً كما أهله ٌد فً الحصن وبقً العجم، من فٌه من وأخرجوا علٌه فاستولوا حلفاإهم، ألنهم الزٌدٌة إلى المٌل مسار أهل وؼالب

تعالى هللا شاء إن أخبارهم من . 
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[ السٌاغ بنً رٌمة وقعة ] 

 من وعدة سموه، العجم من أمٌر مع صنعاء من ؼارة علٌهما خرج فإنه علٌهما هللا رحمة ٌوسؾ وسٌدنا عامر السٌد وأما: فصل

 القلٌل الحٌمة أهل ومن جماعة، العجم جند من قتل عظٌم، بحرب المجاهدون والزمه السٌاغ، وبنً األحبوب أعلى فوصل العرب،

 حتى األولى من أعظم بمحطة الروم عظماء من كان طوٌل إبراهٌم ٌسمى آخر أمٌر وصل ثم بالهزل، لٌس أمر ووقع ،[949/ق]

 الحرب فانفتح وؼٌرهم مطر بنً من كثٌر وجمع المطري الرماح محمد بن هللا عبد الشٌخ وانضاؾ السٌاغ، بنً رٌمة فً اجتمعوا

 العجم من الحق جنود قرب اللٌل أقبل فإذا نهار آخر فً وكان عظٌم، حرب فوقع عامر السٌد وطلع الحٌمة قبابل وأقبلت العظٌم،

 هذا أن واحد ؼٌر أخبر حتى بعضهم الراوي سمى جماعة وقتل المجاهدون، فهزم بنفسه إبراهٌم األمٌر حمل أنه حتى بالبلد لمعرفتهم

 ثم حٌاا، رأسه بشعر وحمله سماه، أنه ذهنً على الحٌمة أهل من رجبلا  فاحتمل القبابل بٌن بحصانه دخل هللا رحمه ال إبراهٌم األمٌر

 وأحاطت وألفافهم، العجم فانهزم فقتله، األمٌر ٌعنً- الحٌمة أهل بعض فرماه: قال ونجا، معلقاا  الهوى فً وهو الشعر قطع الحٌمً إن

 وأهل عامر السٌد إلى لهم ٌخاطب الرماح هللا عبد الشٌخ إلى وفزعوا أمٌرهم، العجم فقبر اللٌل طول جهة كل من الحق جنود بهم

 وجد ما الناس انتهب أصبح فلما سهمان، أعلى متنة بركة إلى وخرجوا لهم، فؤفرجوا واسعة وعطاٌا كثٌراا  كساا  وبذلوا الحٌمة،

 عند من صنعاء من خرج وقد خوالن، بٌت جبل قرٌة إلى كثرة وهم بالمسلمٌن عامر السٌد وطلع أمٌرهم، قبر نبشوا ثم بعدهم،

وجمع الناظر، حسٌن األمٌر حسن الوزٌر  
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 رحمه ال سنان األمٌر وصل ثم كثٌرون، عالم معهم واجتمع همدان، من الداعً ٌحٌى واألمٌر والقشم، حمٌد وابن والعرب العجم من

 وأحاطوا كثٌرة نواح   من الجبل طلعوا معه ومن سنان أن حتى مخٌمهم إلى تقصدهم الحق وجنود أٌاماا  الحرب طال وقد بنفسه، هللا

 األحبوبً ثامر بن محمد الشٌخ منهم الحٌمة أعٌان من وجماعة هللا دفاع ولوال الجبل وانتهب جماعة، المسلمٌن من فقتل بؤقطاره،

 األمٌر كوكبان من[ وصل قد كان] العظٌمة، لكانت معه ومن عامر السٌد انحدر حتى المسجدٌن مؽربة حفظوا سماهم جماعة وإلٌه

 النساء قتلوا حتى الضعفاء من كثٌراا  فؤخذ جعلل من مدخلهم وكان لسنان، مدداا  الرجالة ؼٌر من فارس خمسمابة بنحو محمد بن أحمد

 ظبٌان بنو وقاٌفة خوالن مشابخ ووصلهم الثوٌرٌن، جبل فً مخٌمهم استقر ثم ٌإفكون، أنى هللا قاتلهم الصبٌان من وجدوا من مع

 على الحٌمة أعلى[ 944/ق]ورتبوا الهزٌمة بعد إلٌه عاد عامر والسٌد العر، فً الدٌن نجم وسٌدنا الحٌمة، لحرب وتشرعوا لهم، مدداا 

مهلهل بنً من) الزرقات ٌسمى موضع فً وأعوانهم الترك فً قتلة واتفق المراتب، جمٌع فً قابمة والحرب شدٌد خوؾ ). 
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 الشٌخ وأصحاب هللا أخذهم الترك مع أؼار من جملة فً وكان اآلنسً، القشٌبً خضر علً بن أحمد الدٌن شهاب الشٌخ وأخبرنً

 قبل من عٌنة مع خرجوا خوالن من طابفة أن هللا رحمه ال سنان فبلػ: قال هللا، لعنه سنان عند إلى آنس ومشابخ الدرٌدي الدهاق

 معها، من وقتلوا فانتهبوها، للحطب مسور نواحً إلى صنعاء من للوزٌر خرجت كثٌرة جماالا  وأخذوا السبلم علٌه اإلمام موالنا

 الرجل دبر من وٌدخلها األخشاب ٌنجر أن: وصفته بالخازوق، بعضاا  وقتل بعضاا  حبس خوالن، مشابخ من عنده من على فقبض

 عمدة العبلمة السٌد دخل ثم نقم، من صنعاء على أشرفوا حتى فٌها ومن صنعاء وشؽلوا خوالن علٌهم فخالفت فٌه، من ٌخرج حتى

 جهات علٌه هللا فتح أن بعد ثبلء حصن على علٌه هللا رضوان الحمزي صبلح بن الدٌن شرؾ بن الحسن: الساجدٌن وقمر الزاهدٌن،

 لٌلة بصلح ٌتوسط من الحٌمة أهل إلى هللا رحمه ال سنان فؤرسل طوٌلة أخبار وله الدٌن، تاج وكحبلن عفار حصن بعده وأخذ كثٌرة،

 عوده تعقبه عظٌمة حروب حصل بل فات ما ٌدرك أن ٌقدر فلم ثبلء إلى مؽٌراا  حضور جبل من هارباا  وأصبح ذلك، له فعقدوا واحدة

ا   .منهزما
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[ ثبلء على الحرب ] 

 كما الحسن السٌد رأي حقٌقة على ٌقفوا ولم فٌه ما أخذوا القبابل فإن( تعطلت قد شحنته أن) هللا عدو بلػ أنه ثبلء على الحرب وصفة

الفتح خبر من سٌؤتً . 



 اإلمام أصحاب وتقلل والرصاص والباروت الطعام من الشحنة من الحصن تعطل الترك ٌعنً عرفوا وقد: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 وتفرق لقلتهم السبلم علٌه اإلمام أصحاب وانهزم المدٌنة خارج حرب مناوشة فوقع علٌه، استولوا حٌن ثبلء مدٌنة فً السبلم علٌه

 هذا وكان عالم، شاه المسمى الهندي الفاضل الشرٌؾ جملتهم من نفراا، ثبلثٌن من نحو واستشهد الرٌبة، من داخلهم ولما الببلد، أهل

 األتراك ودخل هللا، رحمه استشهد حتى وسكن ثبلء مدٌنة فً وتزوج العلم قراءة فً وشرع الهند، من وصل الفضبلء من الشرٌؾ

 الحسن األهلة وبدر الملة شرؾ السٌد وانحاز كثٌراا، وأخشابها أبوابها من منها بالقرب الذٌن القبابل وحمل فٌها، ما وانتهب المدٌنة

 شمس العبلمة السٌد وسار الحصن، إلى[ 945/ق]كحبلن أهل أصحاب من قلٌلٌن جماعة فً علٌه هللا رحمة الحمزي الدٌن شرؾ بن

 إطبلقه بعد الوقت ذلك قبل باإلمام ٌتفق لم وكان السبلم، علٌه اإلمام عند إلى األهنوم إلى الساعة تلك المحرابً محمد بن أحمد الدٌن

 فً القبابل وقام ذلك فً وحرضهم وحضهم ثبلء، إلى بالؽارة جهاته جمٌع من الناس اإلمام ألزم الوقعة هذه وقعت ولما كوكبان، من

 هللا أٌده الؽربانً القاسمً داود بن علً بن هللا عبد بن صالح الدٌن حسام الزاهد العبلمة الفاضل السٌد فسار محموداا، مقاماا  ذلك

بن الرحٌم عبد المجاهد الشٌخ أٌضاا  وسار حضور، إلى وؼٌرهم قطٌل وبنً حشٌش وبنً جنب من كثٌر بعسكر  
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 عمران بنو والمشابخ الحوثً األعضب محمد بن أحمد الدٌن شمس السٌد أٌضاا  وأؼار أٌضاا، حضور إلى قدم قبابل من وكثٌر القدمً

 أن معهم ومن عمران وبنو أحمد السٌد وأراد ثبلء، من بالقرب ونحوها والمحالً عقٌؾ بنً نواحً إلى إلٌهم انضم ومن بقبابلهم

 مع ٌكن ولم كثٌرة، خٌل األتراك مع وكان القبلة، جهة من المدٌنة خارج األتراك عسكر فؤحربهم بالحزم، ٌؤخذوا ولم المدٌنة ٌقصدوا

 األتراك بعض المنهزمٌن اإلمام أصحاب جملة من وكان جماعة، منهم وقتل هزٌمة، بعض فانهزموا الخٌل من شًء اإلمام أصحاب

 بن المطهر بن ٌحٌى بن علً بن جعفر مع ٌومبذ   وأمرهم الخدمة فً قررهم قد السبلم علٌه اإلمام وكان شهارة، فً كانوا الذٌن

 السبلم علٌه اإلمام أصحاب من جماعة وانحاز عقبه، على انقلب أن المذكور جعفر ٌلبث فلم علٌهم أمٌراا  وجعله الدٌن شرؾ اإلمام

 لئلمام عظٌمة كرامة ذلك فً ووقعت األعضب محمد بن أحمد السٌد أصحاب من( جماعة واستشهد) الخٌل، فقطعتهم هناك أكمة إلى

 الحوثً محمد بن أحمد السٌد أخبرنً: قال المسوري، محمد بن الحسٌن بن علً العالم الفاضل القاضً رواه ما وهً السبلم علٌه

 البنادق أهل وطالبه شًء، منهم معهم ٌبق ولم جمٌعاا  فؤنفقوه الٌسٌر إال الباروت من معهم ٌكن ولم الحرب توسطوا لما أنه المذكور

 فحملها كبٌرة بطة فإذا هناك صخرتٌن بٌن أصحابه طلع إذ كذلك فبٌنماهم بؽٌره، لهم قوام ال إذ ٌصنع ما ٌدر ولم فتحٌر بالباروت

ا، مملوءة هً فإذا بعضهم  إلى الحرب بعد السبلم علٌه اإلمام أصحاب بعض عاد ولما بالنصر، وأٌقنوا ذلك على هللا فحمدوا باروتا

فً األتراك طمع البون وحواز الماخذ نواحً  

(1/427) 

________________________________________ 

 هللا ورزق كثٌرة، بجنود األول الحرب من الثانً الٌوم فً إلٌه فقصدوهم السبلم علٌه اإلمام أصحاب من ٌحضرون نالذٌ العسكر

 قرٌة من قرٌباا  الحرب فوقع الجراد، إال طعامهم أكثر كان وما ،[946/ق] األٌام تلك فً فإنهم الصبر السبلم علٌه اإلمام أصحاب

 بالقتال عاودوهم ثم جماعة، منهم وقتل كبٌرة، هزٌمة األتراك وانهزم بالنصر السبلم علٌه اإلمام أصحاب على هللا وفتح حضور

 السٌد حضور فً السبلم علٌه اإلمام أصحاب ربٌس وكان علٌهم، وٌنتصرون ٌهزموهم السبلم علٌه اإلمام وأصحاب آخرٌن ٌومٌن

 وٌتركوهم اإلمام أصحاب وراء من ٌؤتً أن كوكبان صاحب الدٌن شمس ابن وأراد القاسمً الؽربانً هللا عبد بن الدٌن حسام العبلمة

 أن مرٌداا  الحمام مؽربة طرٌقه وكانت كوكبان، من فخرج حضور قبلً من تؤتٌهم ثم ثبلء، ناحٌة من ٌقصدهم من بحرب ٌشؽلوا حتى

 بن أحمد الفاضل الحاج أرسلها قد ؼارة وصول المذكورة، المؽرب إلى وصل لما فوافق السبلم علٌه اإلمام أصحاب وراء من ٌؤتً

 تقوٌة ٌرٌدون بسحلة المعروؾ علً بن محمد بن علً المجاهد الكامل السٌد وربٌسهم الحرب، استقامة بعد مسور من دؼٌش بن علً

 ذلٌبلا، خاسباا  وردوه السبلم، علٌه اإلمام أصحاب فٌها هللا نصر حرب الدٌن شمس ابن وبٌن بٌنهم فوقع السبلم علٌه اإلمام أصحاب

هللا رحمه موته سبب وكانت برصاصة، رجله فً المذكور السٌد وجرح سعٌه، هللا وخٌب . 

(1/428) 

________________________________________ 

 التنفٌس وقع والنصر الصبر من السبلم علٌه اإلمام أصحاب به هللا منح وما ونواحٌه حضور فً العظٌمة الحروب هذه وبعد: قال

 أخبرنً ولقد ذلك، وؼٌر والرصاص الباروت من إلٌه ٌحتاجون ما إلٌهم ودخل ظهورهم، واشتدت قلوبهم واطمؤنت ثبلء، أهل على

 السٌد وأن عظٌم، أمر الحصن إلى تحٌزوا الذٌن الجماعة مع وقع حوشان قاع فً هللا لعنه سنان األمٌر أشرؾ لما أنه به أثق من



 إلٌه، اضطروا إذا به لٌرموا الرصاص ٌشبه ما األبٌض الرخام األحجار من ٌنحت أن أصحابه بعض أمر هللا رحمه الدٌن شرؾ

 وانسد بحضور اإلمامٌة العساكر كثرت ولما فقط، أٌام ثمانٌة الحصن فً حصرهم مدة وكان والنصر، علٌهم الفرج سبحانه هللا فجعل

 كما صنعاء بنواحً والحرب الفتنة نار والتهبت خاسبٌن، سنان واألمٌر الدٌن شمس بن محمد بن أحمد األمٌر هللا ورد الثؽر ذلك

 بالؽارة إلٌه حسن الباشا وكتب الحصن استبصال فً طمع قد هللا رحمه ال سنان إن: علٌه هللا رحمة وقال تعالى، هللا شاء إن سنذكره

 ما فحملوا: قال سنان، األمٌر ساعدكم إذا وصل السلطان طاعة فً هو من أن واألمراء العسكر إلى كتب حتى تترى صنعاء على

947/ق] بعضاا  المسلمون ونهب بعضاا  وأحرقوا أثقالهم، من علٌه قدروا ]. 

(1/429) 

________________________________________ 

[ ذمار على الحرب ] 

 ٌستقر عامر السٌد أن بركاته عادت الدٌن نجم سٌدنا ومن منه الرأي اتفق الجبل من عامر السٌد هزٌمة من تقدم ما اتفق ولما: فصل

 إلى انتهى حتى عامر السٌد تقوٌة فً والمصلحة لمحبته بالكثٌر لٌسوا بقوم فانفصل ونواحٌه، آنس ٌخرج ٌوسؾ وسٌدنا العر، فً

 المؽارب أعٌان ووصل كثرة، ٌحصى ال من فؤطاعه والٌمن المؽرب نواحً جمٌع إلى وكتب تحصى، ال بعالم فدخلها آنس

 قال أنه الناس رإساء بعض من سمع لقد حتى القاضً إلى القلوب إقبال من وؼٌره علً بن أحمد الشٌخ أخبرنً ولقد وفقهاإها،

 إلى انتهى حتى القصاص واستوفى واألحكام الحدود فؤقام اإلسبلم، عن ٌخرجوا حتى الرجل هذا فً ٌؽلوا ال الناس على ٌخشى

 خٌل واجتمع حساب، بهم ٌحٌط وال قلم الناس ٌضبط ال حتى جمٌعاا  والمؽرب كله المشرق ثم الحدا، مشابخ ووصله بكٌل، نواحً

 األمٌر فٌها وكان فٌها من وأخذ فدخلها ذمار إلى بالمبادرة] العجم بقتال له معرفة ال ومن العلماء من الفضل أهل علٌه فؤشار كثٌرة

 قد وكان قٌفة ومشابخ رهبة وؼٌرهم والكهالً الحاربً مثل األسفل الٌمن مشابخ ووصل قلعتها، وحصر[ العجم من ُدرة إبراهٌم

 جملة فً فصاروا وؼٌرهم والدرٌدي المبلحً فوصل دخلت قد ببلدهم رأى لما آنس مشابخ حضور فً وهو هللا لعنه سنان أرسل

 هللا رحمه الحاكم الحضرانً صبلح بن علً الدٌن جمال الفاضل القاضً أرسل وقد ذمار محروس فً استقر ولما هللا، رحمه سٌدنا

 علً بن محمد العابد الزاهد ،والفقٌه وأعوانهم الظلمة عسكر من فٌها من وأخذوا قابفة، مع فدخلها خبان ونواحً رداع مدٌنة إلى

جبل إلى انتهى حتى زال فبل ٌرٌم، حقل إلى أرسله العٌانً  

(1/430) 

________________________________________ 

 من عالم والده مع دخل أنه الحداي فبلح بن علً بن عمر األجل الشٌخ حً أخبرنً ما منها وحوادث قضاٌا هذه خبلل وفً إرٌان،

ذمار الحدا بدوان . 

 فشكا البٌوت ودخلوا ذمار أهل على تعد منهم فاتفق وللقاضً، السبلم علٌه لئلمام المحبة صادق الحداي فبلح بن علً الشٌخ وكان

 وأجابهم بٌوتهم عن بالدفاع ذمار أهل فؤمر له، ٌحق بما القاضً أمر مقابلة وال امتناع الحدا من ٌحصل فلم القاضً على ذمار أهل

 بن أحمد الشٌخ المشابخ من منهم ذمار من وأخرجوهم كثرة، جماعة الحدا من فقتلوا ذمار ألفاؾ علٌهم فخرج الناس من أجاب من

 دبره كان أمر عن الحادث بهذا القاضً فاشتؽل وؼٌرهم، المسخر محمد[ 948/ق] بن سعٌد والشٌخ حسن، بن أحمد والشٌخ بدر،

 مع ورجل خٌل جرٌدة صنعاء من خرج حتى ذمار إلى تمد ال صنعاء طرٌق ٌحفظونه جماعة وإلٌه فبلح بن علً الشٌخ إرسال وهو

 فً المبلحمة من سٌدنا فخاؾ منهم صار حتى الترك أماله ثم الدنٌا، عن منعزالا  كان ألنه واعظاا  هذا وسمى الواعظ ٌسمى لهم أمٌر

 ذمار من بالخروج أشار من علٌه فؤشار المختار، األمٌر مع من ولكثرة االفتراق بعض المذكورة للوقعة القلوب افترقت وقد المدٌنة

 أن بعضهم من الرأي فعرض مبلحمة ؼٌر من وصول على والعجم اإلنهزام سبٌل على فخرجوا ذمار، ؼربً وافق صنعة إلى

 بالقرٌة، وأحاطوا ورجبلا  خٌبلا  أخرجوا ذماراا  دخولهم ثالث كان فلما القاع، بها ٌحٌط منها بالقرب ذمار ؼربً قرٌة ٌفاع إلى ٌخرجوا

 البلد عورات على الترك دلوا الظلمة أعوان من علٌه هللا رحمة سٌدنا مع انضم من بعض أن حتى األربع جهاتها فً الحرب وتبلزم

ناصحون، أنهم على الروم بلؽة وكلموهم  

(1/431) 

________________________________________ 



 منهم جماعة، استشهد أن بعد فقط ٌوسؾ القاضً بخروج الناس بسبلمة الخطاب فجرى حرب آلة ؼٌر من كثرة هإالء أن وقولهم

لؽٌره ٌعترضوا ولم بؽٌتهم وكان القاضً، فخرج الؽشم، هللا عبد العابد الزاهد القاضً . 

 العالم ولده وكان[ م9;97 نوفمبر47] وألؾ ست سنة اآلخرة جمادى شهر نصؾ فً ذلك وكان: هللا لطؾ بن عٌسى السٌد قال

 هللا جار بن صالح الشٌخ وهو آنس مشابخ بعض فحمله مرض له وعرض ذمار، فً حاضراا  تعالى هللا رحمه ٌوسؾ بن علً الشهٌد

 وقد وجهاتها آنس وصولوا فلما إلٌه، وانضموا آنس ببلد أهل إلٌه واجتمع حصل، ما انفصاله بعد وحصل فرسه، على المبلحً

 بركاته عادت القاضً فً الناس عامة ٌقوله ما تقوٌة رجح الفضبلء بعض أن فاتفق الشدٌد، الخوؾ الناس مع وحصل الببلد ارتجفت

 أنه فؤظهروا ذلك، ٌقول فبل وإال علٌه هللا رحمة إلٌه لمٌلهم وقرابه السٌؾ بٌن ما ٌخرج هو: قال أنه عنه ورووا لطار، شاء لو أنه

 ٌؽلق فكان الموشكً ناصر الفقٌه ٌسمى الصؽٌر المؽرب من فقٌه المسجد ٌعنً علٌه وكان ضوران، جبل فً أٌوب بمسجد أصبح

 واجتمعوا الببلد فً النٌران فؤوقدت ذلك، ونحو ساجد هو فٌقول علٌه أدخلنا فٌقولون نفسه ٌعنً المسجد فً الفقٌه أن وٌحلؾ الباب،

 الرحمن عبد السٌد السبلم علٌه اإلمام موالنا قبل من وصل ثم مصلحة، ذلك فً وكان شهر، قدرها مدة الببلد وحفظوا ولده إلى

والٌاا  فعاد السبلم علٌه اإلمام إلى ٌوسؾ بن علً القاضً وعزم حبور، سادة من[ 949/ق] . 

(1/432) 

________________________________________ 

 عامر السٌد حً على طرٌقه وكانت السبلم، علٌه اإلمام عند من رجع هللا رحمه القاضً أن خضر علً بن أحمد الشٌخ وأخبرنً

 هللا رحمه عامر السٌد على خالفوا تٌس جبل أهل أن اتفق وجهاتها، آنس ببلد ٌرٌد عنده من انفصل لما وأنه سافوؾ إلى هللا رحمه

 تٌس جبل واستعاد الحٌمة بؤهل فؤؼار القاضً إلى عامر السٌد كتب فوصلت ٌختل، سافوؾ فً المركز وكاد كوكبان، دولة ووالوا

 بن علً الدٌن جمال القاضً وأما عدٌدة، وقضاٌا شدٌدة حروب كلها وفً سنٌن، أربع نحو فٌها فكان آنس ببلد عاد ثم الحال، وصلح

 بعض به فؽدر العٌانً محمد سٌدنا وأما سالماا، وعاد له ووافوا رداع من قابفة مشابخ فؤخرجه تعالى، هللا رحمه الحضرانً صبلح

 قبره، نعرؾ ولم علٌه، هللا رحمة فٌها واؼتالوه صنعاء، وأدخلوه معه ومن ولزموه سمارة صاحب السرحً الشٌخ وهو الٌمن أهل

 نصرة من هلل ٌجب بما القٌام إلى واإلشارة للمسلمٌن، ونصابحه كتبه تظهر ربما كان و محبسهم، فً أٌاماا  فبقً ٌوسؾ سٌدنا وأما

 ٌكون مدة صلح فً اإلمام إلى ٌكتب أن هللا أخذهم الترك حمله حبسه أٌام وفً وحكم، ووصاٌا وؼٌره، ولده إلى ذلك من الزمان إمام

 فً وبالػ اإلمام إلى فكتب علٌه، هللا رحمة القاضً ذلك عرؾ وقد الحماطً، لزم بعد حاله معرفة إال لهم ؼرض وال وفٌها، فٌها،

كتابته على محمول الكتاب ٌعنً علٌه معروض أنه اإلمام ٌفهم ما إعطافه وفً الصلح، طلب . 

(1/433) 

________________________________________ 

 السبلم علٌه اإلمام موالنا عند حاضراا  كان أنه هللا عافاه الؽربانً هللا عبد بن ناصر بن محمد الدٌن عز الفاضل السٌد الوالد وأخبرنً

 الباب على احفظ: قال ثم بعده، حالنا معرفة مرادهم وأن ٌفهمون، ال بما عرفنا خٌراا  ٌوسؾ القاضً هللا جزى: وقال اإلشارات وفهم

 أرض ؼاصبون وهم كذا وحالهم كذا، فعلهم قوم بمصالحة تؤمرنا كٌؾ: حاصله نضبطه لم عظٌماا  جواباا  فؤفرغ الجواب أتم حتى

 واستؤصلنا جماعتهم، وفضله هللا بحمد ففرقنا معقل وال رجاالا  وال ماالا  أٌدٌنا فً وال علٌهم، سبحانه هللا سلطنا وقد كلها، العرب

 الصلح مرادهم إذا ولكن بقً، ما هللا شاء إن به نؤخذ ما والسلطان القوة من فضله من لنا وكذا أكثر هللا فنعم اآلن وأما دولتهم، عظماء

 وصل أنه أعلم وال الجواب وأرسل: قال وكذا، الٌمن أرض من ٌخرجوا حتى أحد صوت ٌلحقهم وال أماناا  لهم تفعل خٌر فالصلح

أعلم وهللا. ؼٌره . 

(1/434) 

________________________________________ 

[  تفصٌل دون من الحوادث عٌون إجمال إهمال من ذكرناه ما نحو على وحروبها وادثهاوح هزم أٌام انقضت ولما: فصل[ :94/ق

 ببلد من السودة إلى وانتهى الطرؾ ببلد إلى هللا رحمه ال سنان طلع ثم البون، عمران إلى الظالمون اجتمع: ٌطول ذلك فشرح

 وبكٌل حاشد ببلد من كله المشرق ببلد سبحانه هللا ففتح السبلم علٌه موالنا على تختل إلٌها وما وحجة قدم مؽارب وكادت الطرؾ،

 وأحرب الجماعً جعفر األمٌر فٌهم وقام الٌمن وشرق ٌافع وببلد والرصاص، قٌفة ببلد إلى العجم على انتقض حتى وخوالن ونهم

 تعالى، هللا شاء إن سٌؤتً كما الحبشة من باشا علً عود مع الظالمٌن لمواالة وعاد أٌاماا  وبقً ضاٌقهم، حتى العجم أمراء من ٌلٌه من

 ٌمضٌها ٌكاد فبل وذمار صنعاء بٌن ما فؤما سبلها، وتقطعت صنعاء مواد فانقطعت الجماعً، ٌعنً واؼتالوه ذلك بعد العجم واحتال



 مخالً فً والبنادر الٌمن من المال للعجم فٌحملون ومواضع أوقاتاا  ٌتوخون الحدا وبعض الحداي أحمد بن زٌد الشٌخ كان وإنما أحد

 من وٌؤتً طوس، بن فبلح بن علً الربٌس الشٌخ مع الحق لدولة فموالون بعضهم وأما الذراع، طرٌق ؼٌر بها وٌقطعون الخٌل،

المشرق ببلد فً الفتح وهذا تعالى، هللا شاء إن االختصار هذا ٌحتمله ما الجلمة هذه تفصٌل . 

(1/435) 

________________________________________ 

 آنس ببلد إلى حراز ونواحً كوكبان وببلد صنعاء، قاع أعلى من عصر إلى حضور بها وٌتصل الحٌمة كببلد الؽربٌة الجهات وأما

 لهذه تفصٌل بعض من تعالى هللا شاء إن ٌؤتً ما على فؤجابوا ونواحٌها، وصاب ببلد من إلٌها وما رٌمة وببلد ذمار مؽارب من

 تعالى هللا شاء إن ولنشرع ذهبت، حتى نقلها عن األٌام وتراخً وطولها الوقعات لكثرة أبعده فما األكثر أو بها اإلحاطة وأما الجمل،

الجمل هذه تفصٌل من أمكن فٌما . 

(1/436) 

________________________________________ 

[ المشرق فتح من جمل ذكر ] 

 وخوالن نهم ببلد إلى تقدم الظواهر وجهات وبكٌل حاشد ببلد من هللا رحمه عواض بن أحمد الدٌن شمس المجاهد الحاج عاد لما

 الوزٌر ضاٌق حتى[ ;94/ق] صنعاء على والمؽازي الحرب فشن األعٌان، من وؼٌرهم والرإساء العلماء من عٌون إلٌه والتؤم

وؼٌرها بالمدافع نفسه على الوزٌر ٌرمى وقد القصر إلى ٌصل بالبنادق الرمً وكان حسن، . 

 صنعاء، على للحرب ٌوماا  تواعدوا ولقد المحامد، إلى ٌتجارون مشابخ المشرق أهل فً كان أنه هللا رحمه الوالد حً أخبرنً ولقد

 وأعلى نقم بلؽوا حتى قبلهم صنعاء من لطردهم خوالن رإساء فقدم منهم ؼٌره مع الصٌادي شندق بن شهران الشٌخ نهم على وكان

 أن إال عاد ما وقال نهم جمع ثم تؤخره، على آسفاا  إهابه من ٌخرج كاد المذكور شرهان فرأٌت: قال القصر، من ورموهم القصر،

 الحق، جند وؼلظ نقم، إلى بؤصحابه فمال الباب أؼلقوا وقد فرآهم فروة من دنا حتى زال فبل نفسً أهلكت وإال الباب منا ٌؽلقوا

 الرتبة من فٌها من ٌتخذوا فلم صنعاء فً والعجم حدة، علٌه هللا رضوان الدٌن شمس الحاج ؼزى لقد حتى والفتوح المدد له واتسق

تعالى هللا شاء إن اآلتٌة المشهورة قصٌدته فً الشكاٌذي علً بن محمد العبلمة سٌدنا ذكر كما علٌها فاستولى أهلها من وال : 

وبهتانا تزوٌراا  بالقول علٌه....  وبؽت عتت لما َهّداها وحدة  

 شمس الحاج عند وصلوا فإذا موالنا بؤصحاب أرذالهم وٌلقبون المدة تلك فً ٌسمرون كانوا أنهم وعنجهٌتهم جهلهم من روى فمما

ٌإفكون أنى هللا قاتلهم الكبلب باسمه دعوا علٌه هللا رضوان الدٌن : 

الجعل شمه ما إذا ٌموت وقد....  رابحة األشٌاء أطٌب من المسك  
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 األشعار، فٌه دونت فإنها األنام، وسادة اإلسبلم علماء قول وأما األمٌن، المجاهد الفاضل الرجل هذا فً العمٌن الجهلة قول هذا

قوله فً هللا رحمه الشكاٌذي علً بن محمد الدٌن عز القاضً سٌدنا أشار إلٌه كما السمار، بمناقبه وسمرت : 

كانا أٌنما سبٌبلا  علٌه تجعل....  وال حطه الدٌن شهاب األمٌر أما  

سهرانا الترك وزٌر منهم وبات....  جبل وفً سهل فً الترك أهلك قد  

سرحانا القاع فً رأت كشاة وهم....  مخٌمهم إلى ٌقصدهم زال ما  

سراٌانا وأبو أشترنا فذاك....  ناببة كل من ٌكلإه فاهلل  



 محمد الفاضلٌن اإلمامٌن وزٌر منصور بن السري الشٌبانً السراٌا وأبو السبلم، علٌه المإمنٌن أمٌر وزٌر النخعً األشتر مالك أراد

أجمعٌن علٌهم هللا سبلم زٌد بن محمد بن ومحمد إسماعٌل بن إبراهٌم بن . 

 دعاتهم بهم وزعزع انتهبهم فإنه همدان ؼزاه حدة قبل ولعلها ذلك ومن مستمرة، وبعدها[ 954/ق] حدة قبل المؽازي منه وكان! نعم

إلٌها وما الحمزي بؽزاة مشهورة وهً عدة، منهم وقتل العجم، من ٌلٌهم ومن . 

 صبلة بعد وذلك ٌؤخذها، وكاد الٌمن باب إلى السلطانٌة المحطة لٌلة ؼزا األسدي أحمد الحاج إن: هللا لطؾ بن عٌسى السٌد قال

 القصر على الحرب وأمسى حسن، الباشة خزانة عٌال إال عنها دافع وما ،[:;97 أؼسطس] وألؾ سبع سنة محرم شهر من العشاء

 بطن إال ٌبق لم أخرجته أو والٌها، بلد كل وحازت بلدهم، على وتؽلبهم الٌمن مشرق انفتاح من تقدم كما العجم واشتؽال الوقابع وهذه

والحصون والمدابن فقط الٌمن . 
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[ رداع نواحً من السلؾ نجد وقعة ذكر ] 

 كثٌر إلٌه وكان عظمابهم، من وكان المرتبة، فً سنان نظٌر وكان علً، األمٌر ٌسمى العجم من أمٌر ٌافع حلقة فً كان أنه ذلك فمن

 أخبرنً كما وحاصروه وٌافع العشابر به فؤحاطت وؼٌرهم، ص،الرصا ورهٌنة إلٌها ٌافع رهابن وقبض الخلقة مدٌنة فعمر الٌمن من

 بسبب له وحصل الٌمن، شرق من عمار آل صاحب الكهالً الشٌخ ٌد على إال المدد ٌؤتٌه ال وكان وضعؾ، فتضعضع واحد ؼٌر

 األمٌر حسن الوزٌر فؤمر كثٌرة حروب األمٌر هذا على واتفق لنسابه، والقطابع الجامكٌة أجروا لقد حتى العجم من المرتبة ذلك

 العجم من ذرة إبراهٌم واألمٌر الناظر، حسٌن واألمٌر الٌمن، من الصدٌق محمد واألمٌر محرعلً، واألمٌر العجم، من طرموش

 ومن كبارهم، من أمراء سبعة نحو والعجم العرب من األمراء فكان عدة الٌمن رإساء من إلٌهم وانضم عظٌمة، بمحطة وؼٌرهم

 الربٌس الشٌخ إلٌهم وتقدم رداع، نواحً أعمال من السلؾ نجد إلى فانتهوا األمٌر هذا ٌنجدون أنهم على آالؾ خمسة فوق الجند

 جنودهم من وقتلوا فؤحربوهم ورابهم من إلٌهم ومن وقابفة السلؾ نجد علٌهم فلزموا إلٌه انضم ومن األرضً الجرهمً الرصاص

 كثٌر، مال بذل بعد صلحاا  الخلقة من أخرج ثم المدد، األمٌر ذلك عن وانقطع به، أجلبوا ما جمٌع وأخذوا أمرابهم أكثر ونجا كثٌراا،

 ثم هللا، رحمه ال وهلك تعشٌرة مع ورماة الجند لبعض فجعل الٌمن على خاؾ أنه وذلك وقتله، الوزٌر واؼتاله العدٌنة تعز إلى ورجع

المحابٌس من[ 959/ق] فٌها وما الرهابن وأخرجوا والقلعة الخلقة مدٌنة القبابل أخرب . 
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 األمراء قتل فً وأعانا الحق نصر على فاتفقا أحمد بن حسٌن الكبٌر األمٌر وصنوه أحمد، بن مقبل الربٌس كالشٌخ قابفة مشابخ وأما

تفصٌلها علً خفً أسباب على العجم والى[ إن] بعد حسٌن األمٌر إن ثم تقدم، كما السلؾ نجد فً المذكورٌن . 

 وؼزا تقدم، كما رداع مدٌنة وأخذ األسفل، الٌمن طرٌق وؼالب عدن، طرٌق وقطع الجهاد فً فاستمر أحمد بن مقبل الشٌخ وأما

 العجم أمراء أحد كان أنه واحد ؼٌر أخبرنً ولقد آنفاا، ذكره المتقدم الجماعً جعفر األمٌر وأعان له، المقاربة العجم محاط من كثٌراا 

خٌلهم ظهور على إال وأصحابه هو ٌمسً وال الخوؾ شدة من مراراا  موضعه من ٌتنقل ٌرٌم ببلد فً شوبان األمٌر ٌسمى . 

 قتلوهم وأنهم السلؾ نجد من الزهري وقعة فً ذكر ممن أمراإهم ستمابة، فوق العجم محطة من قتلوا قابفة إن: عٌسى السٌد قال

 ذي أمٌر الصدٌق محمد واألمٌر ذكره، المتقدم طرموس أمٌرها وأن[ ;;97 أؼسطس] وألؾ ثمان سنة صفر فً أنها وذكر جمٌعاا،

 .جبلة
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[ السودة وقعة ] 

تقدم كما الطرؾ ببلد فً هللا رحمه ال سنان انحصر وقد موادها وانقطعت صنعاء الحق جنود ضاٌق ولما! نعم . 



 جنود لمبلحمة ٌتمكن فلم وطرقها صنعاء عن ٌفرج للوصول طلبه حسن الوزٌر أن: وؼٌره خضر بن علً بن أحمد الشٌخ أخبرنً

 الحارثً حاتم النقٌب إال رهنه علق وكان سنان ٌعنً حمله وما عظٌمة، مقتلة أصحابه من وقتلوا السودة، من هزموه وقد له، الحق

 صرٌم، بنً من رجل مع الحلٌة وصارت وحلٌته، حصانه وأخذ صوابب، فٌه ووقع به أحٌط وقد أكتافهم على العرب من وجماعة

 لصنابع الفتٌلة علٌه وأطفى لٌرمٌه، عرفه قد عمن المنافقٌن بعض اسمه وأخفى عمران بن عامر بن الملك عبد الشٌخ مع والحصان

 وكان الناس، خفاؾ بؤخذها فاشتؽل البؽال على من نقداا  مملوءة أكٌاساا  طرح بؤن ممالٌكه بعض أو هو احتال إنه ثم هللا، قاتلهم

 الؽربانً، محمد بن صبلح والشرٌؾ المشهور الشهاري محمد بن علً الدٌن جمال الفقٌه السبلم علٌه موالنا قبل من له المبلحم

عمران بن عامر بن الملك عبد والشٌخ . 

(1/441) 

________________________________________ 

[ نؽاش وقعة ] 

المتالؾ هللا لعنه سنان فٌها خاض هابلة وقابع نؽاش أٌام فً ووقع: عٌسى السٌد وقال . 

 المجاهدون وؼنم والعرب، العجم شجعان من رجل مابتً نحو الوقعة هذه فً أصحابه من القتل وكان: بركاته عادت أحمد السٌد قال

 أصحاب ألعضاد[ 954/ ق] مقوٌة الوقعة هذه وكانت كثٌراا، شٌباا  وؼٌرها العظٌمة والبنادق السبلح من أنواعاا  الوقعات هذه فً

 فٌها وقٌلت كثٌرة، فتوحات بسببها ووقع عظٌم، موقع لها وكان لقواهم، وهادمة األتراك، لقواعد ومزلزلة ألقدامهم، مثبتة اإلمام،

قوله وهو الجحافً، الهدى بن ٌحٌى بن الخالق عبد بن صبلح الدٌن صبلح العبلمة السٌد قول فٌها قٌل ومما الكثٌرة، األشعار : 

القدر الورى دون من لك بها جرى....  والظفر والتؤٌٌد والفتح النصر  

زمر أمبلكه من الؽر جٌوشك....  ففً اإلله عناٌات وساعدتك  

تستعر الجور نٌار فٌها واألرض....  أحد على تلوي ال هلل قمت مذ  

قهروا قد البطش شدٌد سٌؾ بحد....  قاطبة واألعداء بالرعب نصرت  

تنفطر الخصم قلوب منه تكاد....  رعب أمه إال جٌشك سار ما  

عطر طٌب ونشر بروق ذكر....  له كان السود بطوؾ ٌوماا  أنس لم  

والؽرر المكر وزال الفتوح لك....  وانفتحت الظن منك هللا فصدق  

عمر أٌامه فً خص الذي إال....  ٌشبهها كان بفتح سمعنا فما  

أنتظر كنت قد ما وأدركت به....  ببلبله من فإادي شفٌت ٌوماا   

والبطر والطؽٌان والزهو الشٌطان....  ٌقدمها البؽً جنود تمشت لدن  

حضر وال بدو ٌردنهم وال....  ٌقاتلهم كفإاا  لهم ٌحسبون ال  

كثروا أم العٌن فً أعداإهم أقل....  عندهم سٌان عصبة فصادفوا  

بشر مجدهم ٌسامً أو ٌفوقهم....  أحد وهل حنب من الحفٌضة أهل  

ومفتخر ٌسامٌهم من على مجد....  لهم إن الدٌن تاج كحبلن وأهل  
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صبروا الوؼى حٌن عصبة فإنهم....  صنعوا وما حٌش بنً أنسى ولست  



نصروا وهم آووا هم الذٌن من....  أنفسها هلل بذلت ةوعصب  

خور وال جبن عنهم صدهم ما....  كشر من للقوم قاصداا  أتى ومن  

ٌذر ما فوق منهم ٌؤخذ والطعن....  مركزهم انقض حتى الحرب فؤخشنوا  

هدر دم   من سفكوا ما وكل....  معاا  والرماح فٌهم السٌؾ وأعملوا  

سقر أهلها فً تؤخذهم وسوؾ....  تؤكلهم للطٌر جزراا  فؤصبحوا  

المطر أنصارك من بؤنك درى....  وما فٌك القهار عاند لمن تباا   

وانتشروا ٌهوون ما كل وأسلموا....  جمعهم فانقض عٌونهم أعشى  

[ 955/ق ] 

تنهمر وهً جاءت جدك لجٌش....  تكرمة كنَّ  بدر ٌوم ؼمابم  

فانتصروا القوم فاستقلوا سكٌنة....  لهم وكن رجز من جٌشك طهرت  

درر فوقها وسماء جماجم....  له الساقٌن صوب تشكر فاألرض  

مضر عصرنا فً فخرت به ومن....  حسن بنً من داع   أكرم موالي  

الثمر طٌبها من فزكى أصوله....  كرمت الذي الحلو الثمر هو ومن  

والعصر األٌام بمشبهك أتت....  فما العٌون كل من مجدك أعٌذ  

والخضر الٌوم إلٌنا موسى أُرد....  عجبً من فٌه لدهري أقول عصراا   

ؼبروا ما بعد وجاءوا زماناا  ؼابوا....  صحابته أم هذا أحمد أعصر  

عذروا سؤلوا ما إذا الكرام إن....  كلمً فً قصرت إذا واعذر موالي  

قصر أذٌالها فً سوقك ؼٌر فً....  ثمن لها ما شعر مزجاة وهاك  

قمر السماء أفق فً الح وما شمس....  طلعت ما اإلسبلم بك ٌحمً وهللا  
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 أعظمها من أثقال معه وكان العرب، من نفسه على خاؾ صنعاء الؼاثة ٌرجع أن حابراا  بقً نؽاش إلى هللا رحمه ال سنان صار ولما

: آخرها كان حتى وصوله ٌطلب الوزٌر رسل وتتابعت منه، قرٌب واآلخر هزم، حروب فً المذكور الخبانً المدفع أحدهما مدفعان،

 هللا، رحمه ال الشقً العبدلً سعدان المسمى العرب نقٌب المخذول فطلب: المذكور الشٌخ قال بنفوسنا، وصلناك بالعسكر تصل لم إن

 من عنده من أخرج حضروه فلما خمسمابة، نحو وهم معهم أنت تحضر وال ٌافع من المحطة فً من اطلب: وقال نصحه، عٌبة وكان

 لهم، وتباكى علٌهم وشكا صنعاء، بحال وأخبرهم ؼرباء، مثلً وأنتم ؼرٌب المكان هذا فً أنا ٌافع ٌا: لهم وقال الزٌدٌة، من العرب

 كما أو القبابل من أحد تحصٌل على أقدر ال فؤنا تجروهما منكما طالب وأنا المدفعان هذان وهما بتركه العار أخاؾ ثقل معً وقال

 الٌمن باب إلى بالمحطة واألعٌان الوزٌر فتلقاه بصنعاء اتصل حتى ؼفلة حٌن على وارتحل وجروهما، ذلك إلى فؤجابوه قال،

 وأمراإهم العجم جنود واجتمع للحوزة، اجتمعتم وٌظنوكم فٌها، من فسد صنعاء دخلتم إذا قال فإنه هللا قاتله العرب بعض بمشورة

الرحٌم عبد المحروم واألمٌر . 
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 فوق وكانوا جمٌعهم، أهلها فقتلوا المشرق جهة إلى صنعاء خارج قرٌة وهً سعوان خربة وؼزوا: هللا لطؾ بن عٌسى السٌد قال

 ال ثم ،[م:;97 ٌولٌو94] وألؾ ست سنة الحجة ذي شهر سادس فً وذلك عنها، ؼابباا  كان من إال منهم ٌنج ولم نفس[ 956] : مابة

 العجم، إلى أهلها وصار سنحان، ببلد اختلت ثم سجال، والحرب وؼٌرها سنحان روس وإلى سنحان مشارق إلى المؽازي منهم زالت

 خوالن مع المجاهدٌن أعٌان من إلٌه ومن الدٌن شمس والحاج سنحان، كنن أعمال من القبتٌن فً هللا رحمه ال سنان المخذول وخٌم

 علٌه هللا رحمة الدٌن شمس الحاج إن ثم المشهورة، حرمان حروب المدة تلك فً وكان ٌدافعوهم، اإلمامٌة العسكر من معهم ومن

 وقٌفة مذحج ببلد من إلٌهم وفسد استمرار بعض صنعاء إلى ذمار من الطرٌق للعجم استمر ولما ومخالٌفها، خوالن نواحً إلى عاد

 أخبار ولهم القبلة، جهات وؼٌرهم الرحٌم عبد واألمٌر هللا لعنه سنان عاد الحداي، أحمد بن زٌد الشٌخ أخبار من تقدم ما مع فسد من

 المشهورة مدع حروب وكانت ذلك، تفصٌل من بعض تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما كوكبان فً ثم صنعاء، فً اجتماعهم فً طوٌلة

 صبلح بن محمد بن أحمد العترة شٌخ الزاهد العبلمة السٌد قال كما تنحصر ال مبلحم وهً وؼٌرها الظاهر سهران حروب وأٌام

بركاته عادت الشرفً : 

بشر من الفعل ماذا قلت ثبلء وفً....  مدع فً كان فٌما ٌحدثك ومن  
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 فً الحروب عدة إن علٌه هللا رحمة والده عن مكاتبة بالحسوسة المعروؾ الثبلبً الهادي عبد بن المهدي العبلمة القاضً أخبرنً

 من واستشهد وانتهبت، ثبلء مدٌنة ودخلت السبلم، علٌه اإلمام أصحاب هزم منها وقعتٌن فً وقعة، وسبعٌن نٌؾ من أكثر وثبلء مدع

 ٌحٌى المجاهد والقاضً دعٌش، بن علً بن أحمد الفاضل الحاج حً فٌه فكان الحق جنود استعادها ثم كثٌر، المجاهدٌن ومن أهلها

 صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد سٌدنا أخبرنً كما به لهما ووفى بؤمان هللا لعنه سنان منه أخرجهما حتى هللا رحمه الثبلبً صبلح بن

تعالى هللا رحمه . 
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[ السودة فً اإلمام استقرار ذكر ] 

 وابن حبور فً ٌومبذ   وهو تٌس جبل إلى هللا رحمه عامر السٌد على كافة وإجماعهم األتراك عساكر السبلم علٌه اإلمام بلػ لما

[ 957/ ق] وٌشؽل تٌس، جبل فً والذٌن وؼٌره ثبلء فً الذٌن أصحابه لٌشدد السودة إلى ٌتقدم أن السبلم علٌه رأى عنده المعافا

 ساٌر لما ألنه مدع فً كان أنه وذلك المإمنٌن، أمٌر بن محمد اإلسبلم عز ولده استخراج أٌضاا  ولٌحسن ورابهم، من األعداء قلوب

 تٌس جبل فً الحرب وقع ولما مدع، إلى تقدم ثم المضلعة، إلى معهم سار قبل من ذكرنا كما ورفقهم السودة حصن من الخارجٌن

 سعد القاضً وأرسلوا المحرابً محمد بن أحمد والسٌد هللا، عبد بن صالح والسٌد الدٌن، شرؾ بن حسن السٌد هم الذٌن السادة اجتمع

 إلى ٌعود بل مدع فً ٌبقى ال اإلمام بن محمد اإلسبلم عز ولده فً ورأٌه شوره وأخذ السودة، إلى اإلمام تقدم ورأوا حبور إلى الدٌن

 السودة إلى اإلمام وتقدم ذلك، عقٌب عامر السٌد فتؤخر تٌس جبل فً حٌنبذ   عامر والسٌد السودة، إلى السبلم علٌه اإلمام فتقدم أبٌه،

 وساغ هللا رحمه عامر السٌد تؤخر من تضعضع الناس مع ووقع بالسودة، استقر حتى[ م:;97سبتمبر] وألؾ سبع سنة صفر شهر فً

 شمس السٌد وانتقل قطٌل، وبنً ٌزٌد عٌال جبل نواحً إلى وعادوا اإلمام أصحاب من ثبلء فً كان من وتفرق القول، للمرجؾ

 المجاهد الفاضل الحاج مدع حصن فً وبقً هنالك، عامر بالسٌد واجتمع مسور إلى مدع قرٌة من المحرابً محمد بن أحمد الدٌن

 ثبلء ونواحً تٌس جبل ببلد خلت ولما المجاهدٌن، العسكر من جماعة ومعه-ذلك ذكر تقدم وقد -دؼٌش بن علً بن أحمد الدٌن شمس

من ثبلء حصن ؼٌر  
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 حرب فً شرع ثم الحصن، أهل وحاصر مدع جرن فً فحط مدع، حصن حول إلى بعساكره سنان انتقل السبلم علٌه اإلمام أصحاب

 مع هإالء ظاهر وكان خفٌة، مومر وعٌال على كعٌال مسور قبابل بعض به واتصل السبلم، علٌه اإلمام أصحاب من مسور فً من



 موته، وأشٌع أشهر أربعة نحو بؤلم هللا أصابه مدع وصل لما هللا لعنه سنان وكان األتراك، مع وباطنهم السبلم علٌه اإلمام أصحاب

به هللا نفع أحمد السٌد ذكره ما معنى هذا . 

 له ٌسلم أنه السبلم علٌه اإلمام كاتب حقل صاحب البهٌلة ناصر الشٌخ أن: منها قضاٌا، السودة فً السبلم علٌه اإلمام بقاء أٌام وفً

 المذكور الشٌخ وصول وٌنتظر األمر فً لٌنظر وقؾ منه بالقرب كان ولما هللا، على فتوكل هو، لقبضه اإلمام ٌقدم أن بشرط الحصن

 إلى السبلم علٌه وعاد ضرر، منها أصحابه على وال علٌه ٌحصل لم بنادق بثبلث هللا عدو فرماه الشمس من أصحابه علٌه وظلل

 .السودة
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 وكان الحركة، على ٌقدر فبل واستراح[ 958/ق] السودة فً بدن قد اإلمام إن: قال هللا لعنه سنان أن السبلم علٌه اإلمام بلػ أنه: ومنها

 صعد حتى مسرعاا  وسار السودة فً ٌوماا  الجمعة فصلى الجهاد من ملبلا  الناس من رأى وقد والخفة، القوة بزٌادة معروفاا  السبلم علٌه

 عنه، ثقلتم قد الذي الجهاد أمر فً أقول ما ولٌس لكم أقول ما اسمعوا: لهم قال حصلوا فلما لحوقه، عن لعجزهم أحد ٌلحقه ولم مرتفعاا 

 إلى مضى ثم قال، كما أو الجاهلٌة أفعال من إذذلك رسوله ودٌن هللا، دٌن خالؾ فقد فٌه ونسك بالتعبد تعمده من رجب شهر هذا

 فوصل عواض بن أحمد الدٌن شمس الحاج طلب وقد الجهاد، عن وملبلا  تثاقبلا  الناس فً ورأى الكلبٌٌن وببلد خمر إلى ثم ؼربان،

 ببلد فً الترك مراتب على بالحرب وأمر جٌش بنً إلى ثم ٌزٌد، عٌال جبل إلى وعاد الكلبٌٌن، ببلد إلى رجل ستمابة نحو فً

 وأما منهم، لكونهم أحمد الحاج أصحاب لخوالن فوهبهم قضوى فً الذٌن فؤما أسرى، فؤخذهم الدٌن تاج كحبلن ببلد من قضوى

 تعالى، هللا شاء إن سٌؤتً كما األسدي عواض بن علً المجاهد الفاضل الحاج الٌوم ذلك فً واستشهد أسرى، فؤخذوا مدع فً الذٌن

 وفوابد، مسابل معه ولهم كثٌرون، علماء لدٌه واجتمع منها، وؼرباا  شرقاا  والمراكز السراٌا وكانت فٌها، واستقر السودة إلى عاد ثم

 من منه كان مما توبة وأظهر السبلم علٌه الدٌن شرؾ اإلمام بن هللا عبد بن محمد العبلمة السٌد أوالسودة حبور إلى إلٌه وصل وممن

 أنؾ حتؾ) المسمى الجواب السبلم علٌه ولئلمام فعلهم، وٌصوب علٌهم ٌرد أشعار منه كان حتى ومجالسته هللا لعنه سنان معاونة

 ؼٌر على معهم ومات إلٌهم عاد أنه ٌفهم ما المذكور الكتاب وفً ال، أم استقام هل أدري وال مشهور، كتاب وهو وشرحه،( اإلفك

أعلم وهللا. الصواب . 
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[ للعملة اإلمام ضرب ] 

 علٌه اإلمام وضرب بالحناء، ٌخضب وكان ورآه قال المهدي، بن علً الدٌن جمال السٌد الوالد اإلمام إلى بوصوله أخبرنً وإنما

 الجانب وفً هللا، رسول محمد هللا إال إله ال: منها جانب فً مكتوباا  درهم نصؾ وكانت المنصورٌة، الضربٌة السودة فً مالسبل

 تزوج السودة فً السبلم علٌه إقامته آخر وفً) فضتها، ولطٌب بركة الناس وأخذها وانتشرت والتؤرٌخ، السبلم علٌه اسمه اآلخر

 بن ٌحٌى بن هللا عبد األمٌر بنت وأمها السبلم، علٌه علً بن الحسن هللا لدٌن الناصر األعظم اإلمام بنت فاطمة الطاهرة الشرٌفة

 حً كان أنه ذلك من أدب، ومجالس ترتٌبها على أقؾ ولم الببلد فً طارت[ 959/ق] ورسابل مسابل األٌام تلك فً وحصل المعافا،

 هللا رحمهما المسوري الحسٌن بن علً الفاضل العبلمة والقاضً القاسمً، الجحافً الخالق عبد بن صبلح الصدر األدٌب السٌد

 والتحؾ بالفوابد، المفاكهة فً موقع له فكان بٌتاا، بٌتاا  تناشداه الشعر بهذا فراسبله السبلم علٌه اإلمام من بالقرب منزل فً تعالى

وهو المقاصد، الوافٌة : 

األعاد وحتؾ الموالً وؼوث....  األٌاد بحر أنت خلٌفتنا  

شداد معضبلت من وأهلٌه....  الهدى دٌن أنقذ هللا بك  

الفساد ركن هللا بك وهد....  الصبلح أزر هللا بك وشد  

العناد وأهل المفسدٌن على....  فانتصرت منصوره وسماك  

العباد كل هللا إلى دعوت....  اللهٌؾ أؼثت الضعٌؾ نصرت  



المراد أقصى هللا وبلؽك....  ترتجً ما ربك أنالك  

ازدٌاد فً فضله من زلت وال....  بالصالحات هللا ومتعك  

مستزاد فرح ومن سرور....  من أوالك هو ما وهناك  

ناد كل على المنٌر والضٌاء....  النور إلى زفت النور سنا  

للرشاد لملتمس وأضوأ....  سنا أذكى النور على فنور  
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هاد كل نسلكم من وأخرج....  جدٌكا ربك فؤسعد  

األٌاد جم جدك قال كما....  جامعاا  شملكما زال وال  

األعاد كل بالنصر وأرؼم....  المنوح ووالى الفتوح ووالى  

السداد ونهج الرشاد سبٌل....  إلى داع خٌر ٌا أهنٌك  

والبواد الدنا كل خواطر....  السرور هذا عم قد أموالي  

الببلد جمٌع من ودنى قصى....  من كل نوالكم ونال  

األٌاد تلك كل تخطتهم....  رفقة بباكم ولكن  

الفإاد فً الذي السرور وؼٌر....  السماع ؼٌر منه نالهم وما  

جداد ثوبً البٌض جسومهم....  ألبست حالة على وهاهم  

التبلد طٌب سام من كان وقد....  ألوانهم حام ومن فؤضحوا  

الوهاد فً حالهم بركة....  البقاع سكن بعد من وعادوا  

[ :95/ق ] 

الزناد واري البر الملك من....  عطفة تداركهم لم فإن  

وؼاد جاء   كل إلى شكاٌا....  منهم كثرت إن ؼرو فبل  

ا  الكلمة هذه الؽدار وخٌانة األشرار كٌد من وقع ما أحس وقد هللا رحمه المسوري الحسٌن بن علً الدٌن جمال القاضً وقال  مخاطبا

السبلم علٌه اإلمام بها : 

مواله أنت الذي الفضل وألبسك....  هللا أٌدك البؽً أهل رؼم على  

أواله مواله كان ما امرء   وحسب....  دٌنه أمر من أوالك ما وأوالك  

محٌاه حسناا  وازداد مصابٌحه....  فتبلجت الهدى هللا أنعش بك  

تاهوا جهلهم ظلماء فً الجهل ذوي....  ترى الذي الضبلل آثار بك محى  

أؼراه إبلٌس بالجهل من كذاك....  ؼواٌة طرٌق إال سلكوا فما  
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هللا والضارب العضب الصقٌل فؤنت....  علٌهم سٌفاا  العرش إله نضاك  

رباه والظلم الجهل ؼذاه عناد....  ذي بكل المإمنٌن أمٌر إلٌك  

تواله قد ما ول وكبل نكاالا ....  وأذقهم خلفهم من بهم فشرد  

أفناه لكٌدك ٌسعى من بان إذا....  الذي نقمتك صوب علٌهم وصب  

ٌرضاه هللا ما ؼٌر منهم ترض وال....  أمورهم المإمنٌن أمٌر تصفح  

فاهوا إن ٌظهر أخفوه الذي فكل....  حالهم بعقلك واسبر وجربهم  

دنٌاه وأصلح األخرى فً فاز اقتدى....  به ومن الوصً موالنا قال كذا  

وأخفاه ومكراا  كٌداا  العدى أضر....  قلبه العداوة أخفى الذي فإن  

أشباه والحقد والنار مضرتها....  مإمناا  الزند فً النار كمون فلٌس  

أمضاه كان الذي باألولى وكفر....  مخلصاا  هلل تاب قد من إن بلى  

وأعبله الجمٌل الذكر أطٌب وما....  بذكره ٌشاد أن جدٌر فذاك  

تعناه حر نار المعادي وأصل....  وفواضبلا  نعمة الموالً فؤول  

مسعاه ضل الذي فهو مجاهرة....  جاهراا  العداوة أبدى الذي وأما  

وأقماه الهبلك ببر فً وأرداه....  حده كؾ قد فاهلل تخشه فبل  

ماهو وال الصواب أدر أكن لم وإن....  نصٌحة المإمنٌن أمٌر وهاك  

أمواه للبحر ٌزداد كً البحر إلى....  إداوة كمهد هذا فً وإنً  

[ ;95/ق ] 

تخشاه كنت ما عنك مزاحاا  الضبلل ل....  وأخذ الحق وانصر واسلم وابق ودم ) 

 قتلة وفٌها الكبار، المبلحم أحد وهً هللا أخذهم أسناؾ فً الترك قتل اتفق وفٌها كثٌرة، وهً الٌمن حروب المدة هذه فً وحصل

تعالى هللا رحمه الدٌن شمس الحاج ٌد على كلها منها، أعظم وهً وسامك، الرٌشة أعلى من القوعة . 
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 عم علً بن عامر الشهٌد السٌد أمٌرها سٌؤتً، كما سنتٌن فوق فإنها المثل بها ٌضرب التً سافوؾ وأٌام تٌس جبل حروب وفٌها

السبلم علٌه اإلمام موالنا . 

 هللا رضوان المحرابً محمد بن وعلً المحرابً، محمد بن أحمد الحمٌدان الشهٌدان السٌدان فٌها استشهد التً مسور حروب وفٌها

 عم بركاته عادت علً بن عامر الدٌن جمال العبلمة السٌد وكان وخمسون، خمسة: وقٌل وأربعون، خمسة معهما واستشهد علٌهما،

 السٌد أخبار من طرؾ وسٌؤتً السبلم، علٌه موالنا عند إلى وانهزم الوقعة وحضر أمدهما، سافوؾ من انهزم الم السبلم علٌه موالنا

 بن ناصر الفاضل السٌد منهم األعٌان، من جماعة مع حفاش ؼزاة وفٌها تعالى، هللا شاء إن الجملة هذه تفصٌل من أمكن وما الشهٌد

 سمعتها طرٌفة حمٌنٌة أشعار وفٌها وهزموا، جماعة منهم وقتل السنفة، هجرة من المهدي والسٌد وؼٌره، الهادي بنً من سحلة محمد

واحد ؼٌر من . 
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صعدة ببلد فتح ذكر . 

 اإلمام كان وقد القٌام، أول ٌعنً األولى الكرة فً الحوادث من فٌها جرى وما صعدة خوالن جهات فتح: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 رحبان قضٌة فً ذكرهم اآلتً وهم أصحابه من جماعة علً بن عبدهللا السٌد وصول قبل صعدة جهات إلى جهز السبلم علٌه علً

 صعدة فً جماعة الترك عسكر من وبقى وؼٌره حٌدان نواحً فً وقعت حروب بعد أهلها وواالهم جمٌعاا، خوالن ببلد فافتتحوا

 من عدة صعدة لحصار تقدم فإنه رحبان فً المسلمون به أصٌب وما صعبة حروب فٌها فاتفق صعدة لحصار تقدموا ثم رازح، وجبل

 الزاهد الفاضل السٌد ومنهم بقاه، هللا أطال الحٌدانً إبراهٌم بن علً العبلمة السٌد منهم خوالن، ببلد فتح بعد كثٌرة بجموع األعٌان

 القاضً ومنهم صرٌم، بنً ببلد من الخٌاري جابر بن محمد الدٌن بدر[ 964/ق] الشٌخ ومنهم الجدٌري، محمد بن علً الشهٌد العالم

 المنصوري ناصر بن محمد بن الحسٌن الكبٌر األمٌر واألعٌان الرإساء عمدة من ومنهم بشاري، علً بن الحسن الدٌن شرؾ

 أمٌر فخرج دورها وبعض رحبان أعناب لزموا المجاهدٌن أن وصفتها الوقعة، وكانت المهدي، األمٌر وصنوه الجوفً الحمزي

 واجتزت فقتلوا خمسمابة من نحو منهم فاقتطع تخاذل فحصل وملوكهم ورإسابهم عظمابهم من وكان مصطفى المسمى فٌها العجم

 أثر الوقعة هذه فً وصنوه الحسٌن ولؤلمٌر الباقون، وهزم نفراا  وثمانون نٌؾ أصحابه ومن الخٌاري، محمد الشٌخ منهم رإوسهم،

هللا رحمه المهدي صنوه واستشهد محمد بن الحسٌن األمٌر ونجا المسلمٌن، من كثٌر عن دافعا فإنهما فخٌم وذكر عظٌم . 
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 ولؤلمٌر بالمخٌط، إال بطنه خاطوا وما كبرابهم من العجم فً بالفراسة المشهور قلفات عثمان األمٌر الحسن األمٌر طعن فٌمن وكان

 بسبلح مصطفى العلج فعبله الجدٌري، محمد بن على الفاضل السٌد وأسر بعضها، سمعت حماسة أشعار الوقعة هذه فً الحسٌن

 وهو علٌه هللا رحمة رأسه شق حتى سبلحاا  فٌتخذونه وٌحلونه مربوع، رأس وله الدقٌق الحجارة فوس شبٌه على كلنجاا  ٌسمونه للعجم

 حتى ٌصٌح نام إذا لٌلة كل فً وكان هللا، وأهلكه أٌام ثمانٌة نحو إال بعده ٌلبث لم الشقً هذا أن وٌروى محتسباا، صابراا  ٌدٌه بٌن

 من سمعتها مشهورة القضٌة وهذه لٌلة، كل ٌطعنه ٌراه أنه وٌخبر جدٌرة، سٌدي ٌكفً جدٌرة سٌدي ٌكفً: وهوٌقول حوله من ٌفزع

 ومن األعداء، به شهدت ما والحق كذلك، تؤرٌخه فً عٌسى السٌد وذكرها المقدسة، المشاهد بدوام هللا حرسها صعدة فً واحد ؼٌر

 علٌه موالنا على وخاؾ الشام أهل من استوحش بقاه هللا أطال إبراهٌم بن علً الدٌن جمال العبلمة السٌد أن الوقعة هذه موقع عظم

 إمداد من العجم من فٌه من ٌشؽل من الشام فً بقً وإنما وٌحذره، لٌخبره موالنا عند إلى الوقعة بعد العزم فجرد الؽدر من السبلم

 قٌل ما أعظم من وهذه العصر، صبلة فٌها أدرك: وٌقال السودة، أمسى حتى ٌومه ومضى السبلم، علٌه لموالنا مثاؼر منهم هو من

 مسافة وهً سواه بٌومه بلػ وما بعده تقطعوا نفراا  عشر أحد معه أن وٌقال ؼٌره، أحد علٌها قدر أن ٌعلم فبل السٌر فً الخفة أهل فً

 قضاٌا من ٌذكر ولم األولى من أعظم والشدة الؽلظة وأظهر[ 969/ق] ٌكترث لم السبلم علٌه موالنا أخبر ولما وشًء، مراحل ثبلثة

بعد فٌما تعالى هللا شاء إن معظماتها إلى اإلشارة من أمكن ما ونذكر فٌها، الوقعات لسعة القضٌة هذه ؼٌر الشام . 

(1/455) 

________________________________________ 

[ اإلمام والة ذكر ] 

 فً السبلم علٌه اإلمام ولى تقدم ما أثناء فً وكان اإلمامٌة، الجهات فً السبلم علٌه اإلمام والة ذكر: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 شمس السٌد صنوه المحرابً علً بن محمد بن هللا عبد الدٌن فخر المجاهد الفاضل السٌد وعذر األهنوم فولى افتتحها، التً الجهات

 جحاؾ بن المهدي بن إبراهٌم الدٌن صارم العبلمة الفاضل السٌد وظلٌمة شظب وولى هللا، رحمه المحرابً محمد بن أحمد الدٌن

 قطٌل كبنً ٌلٌه وما ثبلء ببلد وولى الؽربانً، هللا عبد بن صالح الدٌن حسام العبلمة الفاضل السٌد الظاهر جهات وولى القاسمً،

 الدٌن شرؾ الزاهد العبلمة الفاضل السٌد ذلك وؼٌر األعلى، والبون مدع وببلد والطرؾ كحبلن، وببلد عفار وببلد حٌش، وبنً

 على بن عامر اإلسبلم سٌؾ الفاضل السٌد عمه تٌس وجبل واالها وما الحٌمة وولى تعالى، هللا أٌده الحمزي الدٌن شرؾ بن الحسن

 حجة وولى المحرابً، علً بن محمد بن أحمد العبلمة الفاضل السٌد ٌلٌها وما وقراضة والعة مسور ببلد وولى تعالى، هللا رحمه

 بن محمد بن الدٌن عز بن هللا عبد بن أحمد بن المطهر بن نهشل بن هللا عبد بن الدٌن أمٌر الدٌن نظام العبلمة الفاضل السٌد ٌلٌها وما

 وجهات كحجورٌن ٌلٌه وما الشرؾ ببلد وولى علٌهم، هللا صلوات المرتضى بن ٌحٌى بن المطهر بالؽمام المظلل اإلمام بن إبراهٌم



 وولى الشرؾ، فً القاسمً صبلح بن محمد بن أحمد الدٌن شمس العبلمة الفاضل السٌد الحقار وجهات والخمٌسٌن، أسلم، جبل

 المجاهد العالم الفاضل السٌد إلى بعضها وجعل القطابري، صبلح بن محمد الدٌن عز العبلمة الفاضل السٌد صعدة خوالن ببلد بعض

 بن أحمد الدٌن شمس المجاهد الفاضل الحاج ٌلٌها وما صنعاء خوالن ببلد وولى الحٌدانً، المحنكً إبراهٌم بن علً الدٌن جمال

انتهى. هللا رحمه األسدي عواض . 

(1/456) 

________________________________________ 

[ أسناؾ وقعة ] 

 هللا رحمه الدٌن شمس الحاج إلى التؤم فإنه الٌمن ومشارق صنعاء ومشارق[ 964/ق] الدٌن شمس المجاهد الحاج أخبار إلى ولنرجع

 السٌد قال منهم، ؼٌره وإلٌه أسناؾ إلى تقدم الواعظ المسمى العجم أمٌر أن وذلك تقدم، كما أسناؾ وقعة فحصلت وأعوان عٌون

 خارج فؤحط الحمزي األدرن محمد بن أحمد واألمٌر السحامً، الخوالنً متاش بن علً الشٌخ معه قرن أنه: هللا لطؾ بن عٌسى

 من معظم وكان الدٌن، شمس الحاج وكذلك األمٌر، بهذا ٌعلمون وال الحجفة ببلد فً للمساء وبكٌل وحاشد القبلة أهل تفرق وقد البلد

: أحمد الحاج فقال والرباسة، الشجاعة أهل من وكان الفاخري، محمد بن أحمد الشهٌد الربٌس الشٌخ فٌهم وكان خوالن، الحاج عند

 فقال الحاج، علٌه ودعا مراراا  نافره وقد الحاج، على شًء المذكور الشٌخ نفس فً وكان وؼٌرهم، القبلة ألهل ٌرسل حتى أمهلوهم

 وسع فما تعبٌة ؼٌر على الناس علٌهم فحمل فٌهم صاح ثم والؽنمٌة، بالذكر وتفوزون القبلة أهل تنتظرون إال الحاج ٌرٌد ما: لخوالن

 جمٌعاا  محطتهم وانتهبت وأكثر، الترك من قتٌل خمسمابة نحو على انجلى نهار آخر عظٌم حرب فحصل والمدد، الؽارة إال الحاج

 كثٌر، الهزٌمة مع قتل وقد بصنعاء اتصلوا حتى البلد مشابخ بعض وأخرجهم اللٌل حتى البلد إلى الباقون وفر الزبارط، من فٌها وما

 األدرن محمد بن أحمد األمٌر قتل وممن علٌها، نجوا الخٌل من قلٌل إال ٌبق لم وحمٌرهم وجمالهم وخٌلهم أثقالهم جمٌع وأخذت

 حروبها من وقعة فً سنحان أعمال من حرمان ٌسمى موضع فً بعد فٌما المذكور الفاخري أحمد الشٌخ استشهد وبعدها وولداه،

إلٌها المشار . 

 معه بمن هارباا  الواعظ ووصل ،[م:;97 ماٌو] وألؾ ست سنة شوال من الخمٌس نهار آخر الوقعة هذه وكانت: عٌسى السٌد قال

تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما سنان وقتله الجمعة، نهار . 

(1/457) 

________________________________________ 

[ القوعة وقعة ] 

 علٌه هللا رحمة الحماطً ٌوسؾ بن علً الدٌن جمال الشهٌد القاضً بٌن ما اختبلؾ األٌام تلك فً اتفق فإنه القوعة وقعة أخبار وأما

 الخلل الدٌن شمس الحاج فخاؾ الحماطً، أخبار من تعالى هللا شاء إن موضعها فً إلٌها نشٌر راجح بن ناصر الشٌخ حً وبٌن

 الحماطً ٌعنً ألهان إلى وجمعهم المبلحً ببلد وقصد ورإساإهم وؼٌرهم وسنحان والحدا وخوالن، القبلة من واسعة جموعاا  فجمع

 ببلد إلى راجح بن ناصر الشٌخ وأمر معه، بالمسٌر بجموعه[ 965/ق] اإلسبلم جمال القاضً وأمر كلها، أمورهم وسد راجح، وابن

 من وابل قتل بعضها وفً حروب، العجم وبٌن بٌنه وحصل فٌها فاستقر ذمار، ؼربً قرٌة صنعة فً استقر حتى زال فبل ذمار

 شاء إن سٌؤتً كما هللا رحمه ال باشا علً علٌها ؼلبه حتى المؽارب فً وتردد هللا، رحمه ال العجم جند من جماعة فً أؼواتهم كبراء

 وأظهر العوام إلٌه أقبلت قد الشعبذة وأهل الصوفٌة بعض فٌها وكان أعشار، رٌشة إلى انتهى حتى الدٌن شمس الحاج توجه ثم هللا،

 إلٌهم، ومن مطر بنً من جانب له وكان شره، من المسلمٌن وإراحة منازله وإخراب علٌه القبض الدٌن شمس الحاج فؤراد البدع،

 بٌت إلى فتقدم أصحابه نفور القاضً فعرؾ هللا رحمه الحماطً ٌوسؾ بن علً الدٌن جمال القاضً عسكر فً عمدة وكانوا

 فً ٌنظر حتى القاضً فماطله فٌه، وما البٌت بتسلٌم القاضً إلى هللا رحمه الدٌن شمس الحاج فؤرسل لسبلمته فٌه وبقً المذكور،

 ٌدافع والقاضً تعالى، هللا رحمه الهبل صبلح بن سعٌد القاضً العبلمة سٌدنا منهم جماعة وأرسل وأزعجه الحاج اهتم ثم ، القضٌة

مع بنفسه الحاج وصل وقد إال ٌشعر فلم أمكن ما  

(1/458) 

________________________________________ 



 ومشابخ الحجٌفً عاطؾ بن علً والشٌخ فبلح، بن علً كالشٌخ ورإساإها والمؽرب المشرق مشابخ الحاج عند وكان خواص،

 الملزوم، حكم فً معهم المبلحً داود الشٌخ وكان وافرة، جماعة والمؽرب المشرق أهل من العٌون العلماء ومن وؼٌرهم، خوالن

 شمس الحاج وفهم وؼٌرهم، مطر بنً نفور الحاج أراد ما تم إن الدٌن جمال القاضً فخاؾ منها أمكن بما هللا شاء إن نؤتً أخبار وله

المذكور عن الدفاع فً له متهم أنه الدٌن . 

 دخل بل إلٌه ٌلتفت فلم علٌه فسلم للقاه فقام الحاج، هذا: فقٌل علً، القاضً عند وكنت: خضر علً بن أحمد الدٌن شهاب الشٌخ قال

 وٌفارقون ٌؽضبون باإلشارة مطر بنً عرؾ أن إلى فؤشار الحاج أصحاب األعٌان من جماعة فً القاضً فتؤخر: قال قبله، البٌت

 ٌرد ولم ذلك عن فكؾ نفوسهم به ٌطٌب بما لهم وأرسل فوقؾ الحاج فسمع ببلدهم إلى للعزم طٌسانهم فضربت: قال المحطة،

 شًء القبابل بٌن ٌحدث أن الحاج فخاؾ: قال لهم، جانب فً هو ولمن لهم وضعه قد وما مطر بنً تقرٌب إال[ سبلمته من] القاضً

 فلما الرٌشة، إلى ٌنزل الذي الوادي أعلى فً[ 966/ق] سامك من أعلى وكانت القوعة، محطة على والتقدم بالرحٌل الناس فؤمر

 رتب ثم الناس، من عظٌماا  سواداا  إلٌه وضم الناس فً معظماا  وكان المبلحً، داود الشٌخ مع تكون أن بالمراكز أمر الحاج عاٌنهم

 ٌوسؾ بن علً الدٌن جمال والقاضً القلب، فً القبلة وأهل وهو الٌمن جهة من وؼٌرهم والحدا المشرق جهة من إلٌهم ومن خوالن

 إال منهم ٌفلت لم كلها المحطة أخذ على انجلى عظٌم حرب ،فحصل المؽرب جهة من المؽرب وأهل مطر وبنو هللا رحمه الحماطً

أمٌرهم منهم الخٌل، على القلٌل  

(1/459) 

________________________________________ 

الواعظ المسمى . 

 وقتل المستعان، هللا العجم مع ٌعنً معهم لكونه[ أحمد] الشٌخ من أثبت ولعله مدداا  مصر من وصل ممن أمٌرهم إن: عٌسى السٌد قال

 السنحانً، محمد بن حمٌد الشٌخ منهم قتل فٌمن وقتل الهزٌمة، ألجل هللا رحمه ال سنان وقتله أسناؾ قضٌة فً الواعظ أصحاب

 أن هللا رحمه الوالد حً منهم واحد ؼٌر وحكى نفر، ألؾ فوق القتلة هذه إن ٌقال واسعة ؼنابم المسلمون وؼنم عظٌمة مقتلة وكانت

 وهً علٌها ركابها وبعض نفوسها وخرجت خٌرة ضبر إلى فبلؽت الهرب ثم القتال فً تعبت وقد صاحبها علٌها هرب من خٌلهم من

 شمس الحاج عاد ثم مسطورة، هابلة وقعة وكانت الهرب، شدة من والحسٌك القصب فٌه من خرج ما الخٌل من رأى لقد حتى تسعى،

 وانقطعت وؼٌرها وانتهبها العجم من وقتل سنحان، ببلد من معروفة بلداا  سٌان ؼزا المدة تلك وفً المشرق، جهات هللا رحمه الدٌن

 من عالماا  فؤفزع لٌبلا  صاحبه على فر حدٌد قبلدة عنقه فً ثوراا  أن روي ولقد الحق، جنود من والعرب العجم وفزع صنعاء مواد

ذلك وؼٌر الناس . 

(1/460) 

________________________________________ 

 كنهم الجهات تلك أهل أكثر األتراك حرب على أجمع أنه وذلك صنعاء إلى تنقطع الٌمن طرٌق وكادت: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 ببلد أكثر فً السبلم علٌه اإلمام أوامر ونفذت واالهم، ومن كآنس المؽرب وأهل وقابفة الحدا قبابل وأكثر مطر وبنً وخوالن

 بن أحمد الدٌن شمس أعدابه على هللا سٌؾ األفضل الحاج فإن ، وؼٌرها والرحبة سنحان كببلد أٌدٌهم تحت بقٌت التً األتراك

 شاء؛ وكٌؾ شاء بما الترك ببلد من المذكورة الجهة هذه فً تنفذ أوامره كانت الجهات تلك متولٌاا  كان الذي وهو األسدي عواض

 من ورزقه النصر من هللا منحه وما ،[967/ق] العدو لقاء عند والصبر المواطن فً اإلقدام من له ظهر كان لما مهجته هللا حمى ألنه

 كل فً بهم لمثلته أفبدتهم بمجامع أخذت هٌبة األعداء قلوب فً له هللا أوقع حده ٌثلم ال الذي والعزم الفرقدٌن، تناطح التً الهمة

 على ٌقدرون فبل األتراك أعٌان بعض من شاء وكٌؾ شاء ما ٌطلب أنه ٌحكى كان ولقد ؼٌره، ٌذكرون ٌكونوا لم حتى مواطنهم

 لسٌاقة الواحدة القرٌة فً األتراك وعسكر عسكره اجتمع وربما األتراك مطالب على مقدمة مطلبته وكانت ٌطلب، مما االمتناع

 ٌستطٌعون ال ألنهم ٌفعلون مما الرعٌة عذروا قد الترك أمراء وكان جمٌعاا، وٌضٌفهم الببلد أهل بعض بٌنهم ٌجمع وقد المطالب

 أحسن على فهو ذلك ومع الطاعة، عن خرج بمن البطش شدٌد المرمى، بعٌد الهمة، عظٌم الؽزو كثٌر عزته هللا أبقى فإنه عنهم الدفع

 فهو ٌنبؽً ال عما وٌحرز الشرٌعة، سنن على ومواظبة بالواجبات، وقٌام الشرٌعة ألمور ومراعاة كامل ورع من عمل وأبر سٌرة

 حق اإلسبلم نصر فلقد خٌراا  وأهله اإلسبلم عن ٌجزٌه فاهلل ٌقٌناا  ذكرنا الذي هذا علم عرفه ومن الزهد، أهل من ٌعد شؤنه هللا أعلى

 اإلسبلم أعناق من وأهداها حقها، أعطاها الذي أنه فٌها السٌوؾ له تشهد الجهاد فً موطن من له فكم األعداء قلوب وأشجى نصره،

انتهى. طرقها واضح إلى . 

(1/461) 



________________________________________ 

[ الحدا أهل مبلحقة ] 

ا  الدٌن شمس الحاج جمع الوقعة هذه وبعد  إلى لحقهم إنه ثم وفروا، فؤخذها زراجة إلى إلٌه ومن زٌد الشٌخ وهم الحدا، وقصد جموعا

 إلٌه فوصل هللا، رحمه الوالد منهم واحد، ؼٌر أخبرنً كما بٌت ألؾ فوق وكانوا محٌصاا، منه ٌجدوا ولم الصهٌد قاع ٌسمى موضع

 باألمان، وصاح علٌها وترامى عقرها باهلل المنصورة المحطة بها توسط فلما عظٌمة، بفرس الحداي النصٌري المشخر صوال الشٌخ

 إلٌه، وكبارهم مشابخهم وصول بشرط فؤمنهم بالقبول علٌه ٌعولون هللا رحمه الدٌن شمس الحاج إلى األعٌان فؤقبلت الرفاقة، وطلب

هللا قاتلهم منهم خدٌعة ذلك وكان وؼٌرهم، بقٌفة واستجاروا بؤنفسهم وفروا نكثوا وسترهم اللٌل دنا فلما صوال الشٌخ وعاد . 

(1/462) 

________________________________________ 

[ ذمار محاصرة ] 

 ٌسمى العجم من أمٌر وفٌها لفتحها، ذمار وقصدوا السبلم علٌه موالنا وأصحاب قابفة ومشابخ الدٌن شمس الحاج اجتمع إنه ثم

 فالحاج أكثر، أو آالؾ ثمانٌة من ٌقرب ما الجمٌع جموع وكان اسبٌل، جبل نواحً إلى فاجتمعوا ورجبلا  خٌبلا  ورتبة ذرة إبراهٌم

 المؽارب، من إلٌه ومن راجح ناصربن والشٌخ إلٌه، ومن الحماطً ٌوسؾ بن[ 968/ق] علً والقاضً والحدا وخوالن القبلة وأهل

 راشد دالشهٌ الحاج بن هللا عبد الصالح الفقٌه فؤخبرنً للمشورة، بقابفة القابفً أحمد بن مقبل وصنوه أحمد بن الحسٌن األمٌر ووصل

 الدٌن شمس الحاج فتكلم المجلس توسط حتى فقط مقبل الشٌخ تقدم بل الملم ٌدخلوا لم قابفة مشابخ وأن الجمع ذلك شاهد أنه محمد بن

: قال بؤن عقٌدة وصحة عرب فٌه حسن بكبلم مقبل الشٌخ فتكلم: قال المدٌنة، حصار ترتٌب فً رأٌهم وطلب الجهاد، على وحرضهم

 الحاج فتكلم: قال فتابعون، نحن أما وعرفته اإلمام باٌعت وقد اإلمام وكٌل فإنك رأٌك، ؼٌر رأي وال تدبٌرك ؼٌر تدبٌر لنا ما حاج ٌا

 القبلة، جهة من القبلة وأهل وأنا المشرق، جهة من والحدا وخوالن عدن جهة من إلٌهم ومن قابفة: وقال علٌه هللا رحمة الدٌن شمس

 وصل فلما: قال البندق، مبلػ قدر المدٌنة وبٌن بٌننا ما ونترك قال، كما أو المؽرب جهة من المؽرب وأهل راجح وابن والحماطً

 الناس فحمل المدٌنة، من كذا موضع فً فبلن بنو صار وقد المدٌنة، دخلت قد: ٌقول بالصابح وإذا القول هذا إلى هللا رحمه الحاج

 الحاج منهم لكثرتهم، أكثر الحق جنود ومن جماعة الفرٌقٌن من وقتل المدٌنة، وأهل ورجبلا  خٌبلا  العجم فدافعهم تعببة ؼٌر على

العابد الصالح  

(1/463) 

________________________________________ 

 ولم الناس فافترق اللٌل ودنا المدٌنة داخل من الدور إلى وجنودهم العجم هزموا حتى وؼٌره المذكور الفقٌه والد محمد بن راشد

 دخلوا فإنهم قابفة إال جهاتها إلى اإلمامٌة الجنود من كل رجع الناس وتفرق التدبٌر نظام انتثر ولما المدٌنة، استبصال من واٌتمكن

 أصبحوا فلما المدٌنة، أهل من والؽدا والعشاء فٌها المساء من لنا بد ال مقبل وصنوه حسٌن األمٌر وقال بٌوتاا، ولزموا المدٌنة أسفل

 منهم قنعوا بل شر، العجم من ٌلحقهم ولم منشورة وراٌاتهم تضرب ومرافعهم حماٌة ولهم حسنة، تعببة على خرجوا الشمس وطلعت

 العجم ٌؽلبهم وقد وٌقطعونها، األسفل الٌمن طرٌق على ٌؽلبون وقد ببلدهم رجعوا وقابفة األعلى المشرق جهة الحاج عاد ثم بتركهم،

 من العجم من عسكراا  أصبحوا الحدا أن الدٌن شمس الحاج بلػ أنه منها المشرق، فً مهٌلة وأمور هابلة قضاٌا ذلك بٌن وفٌما علٌها،

 ذلك سبب ،وكان وهزمهم رجبلا  خمسٌن زهاء منهم وقتل النصر هللا فمنحه فقصدهم ورجبلا  خٌبلا  صنعاء ٌرٌدون ذمار[ 969/ق]

تقدم كما) أسناؾ ووقعة الواعظ خروج ) . 

(1/464) 

________________________________________ 

 وتحصن الدٌن شمس الحاج فقصده أفراس وثمانٌة جماعة فً األتراك من فندي زراجة إلى وصل أنه: به هللا نفع أحمد السٌد وقال

 اإلمام إلى وأرسلهم رجبلا  عشر ثمانٌة وأسروا رجبلا، وعشرٌن ثمانٌة وقتلوا فٌها ما وؼنموا ودخلوا البلد جدارات ونقبوا بلده فً

 قرٌب موضع إلى الحاج وخلفه شٌباا  ٌدرك ولم فؤؼار منهم القرب فً القبتٌن فً هللا لعنه سنان وكان المحروسة، شهارة فً فحبسهم

به هللا نفع أحمد السٌد ذكره ما معنى هذا طعاماا، زبدي ثبلثمابة ونحو وأنعمها كبٌرة بلداا  وطمع األولى، محطته من . 



 ؼار أهلها ومن زراجة ٌوم فً الؽنٌمة كثرة ووصؾ فٌها الحاج مع وأنه مقولة القبتٌن قرٌب التً البلد إن: تعالى هللا رحمه الوالد قال

والٌمن صنعاء إلى حسن للوزٌر مدداا  الحبشة من علً الباشا . 

(1/465) 

________________________________________ 

[ علً الباشا أخبار ] 

 الفقٌه حً عن وؼٌرهما البحري الؽفار عبد بن الدٌن سٌؾ األجل القاضً وكذلك العتمً، الصمدي داود بن ناصر الشٌخ أخبرنً

 فً الملوك عند الحال عظٌم المال كثٌر كبٌراا  خواجاا  والده كان الباشا هذا أن هللا رحمه السمحً الوهاب عبد بن علً الدٌن جمال

 إلى خروجه فؤوجب كثٌراا  ماالا  سلٌمان بن سلٌم بن مراد المسمى الروم سلطان متولٌاامن خرج لما حسن الوزٌر أقرض وأنه الروم،

 الوزٌر فسامح الرباسة فً فطمع وماله منزلته حفظ والده مات لما ثم فٌها، علً الباشا هذا ولده وتربى جبلة ذي فً استقر ثم الٌمن،

 حصونها تفتح لم حصونها مانعة متؽلبة وكانت إلٌها، وما الرٌمً ورٌمة األشابط رٌمة ببلد فتح نفسه على وشرط المال من بنشا

 شمس الكامل الفاضل ولده والٌة فً وكانت السبلم، علٌه الدٌن شرؾ المإمنٌن أمٌر هللا على المتوكل األعظم اإلمام أوالد والٌة بعد

 باشً شاوش فبلن ٌسمى للعجم أمٌر عمد ٌسمى منه موضع فً وصاب ببلد فً كان أنه ذلك خبلل فً فاتفق تعالى هللا رحمه الدٌن

 أحوال من شًء ذكر من بد وال ذكرها، عن الطروس تنزه التً[ :96/ق] المعاصً فً فاسترسل حسن الوزٌر جهة من علٌه والٌاا 

 ٌنفعهم ال أنه وعرفوا ذلك وأمثال بناتهم كبرابهم بعض من سام حتى تعالى هللا شاء إن المختصر هذا من فصل فً المذكورٌن العجم

 ومخالٌؾ العشابر جمٌع علٌه وجمعوا لٌلة فبٌتوه هللا، لعنهما مروان بن الملك عبد حسنات بعض الحجاج قٌل كما هو فإنما والة من

 الخوجا هذا علٌهم فخرج الخبلؾ على وأتموا بقً من ورفقوا المحطة انتهبوا ثم مزٌد، علٌه ال ودفاع شدٌد حرب بعد وقتلوه وصاب

رأوا ما بجموع علً  

(1/466) 

________________________________________ 

 الباقٌن، وأمنوا أهلها فقتلوا عنوة دخلوها ثم أشهر أربعة من نحواا  ببلدهم وحفظوا وصاب أهل علٌهم فامتنع المؽارب فً أمثالها

 السوق فً ٌرى وكان صبراا، أكثرهم رجل ثبلثمابة فوق األمان بعد الخوجا منهم قتل الذي أن ٌقال ظؽابن علٌه لهم بمن وعذروا

 الحصون ووالٌة الجبرٌة لهم وشرط رٌمة عورات على ودلوه رٌمة من الضبٌبً بنً األٌام تلك حالؾ ثم الشجر على معلقة الرإوس

 أمٌراا  وسموه جانبه وعظم جنده فؽلظ سنٌن، أربع نحو حروب بعد رٌمة وفتح شرط بما العجم من بعده ومن هو لهم ووفى فٌها،

 من الفلفل إن وقال فعجب استكثاره الناس من ورأى مجموعاا  طعاماا  رأى أنه روي لقد حتى ماله كثر ثم ملوكهم من وصار سنجقاا،

 علٌه وعظم بعدها حسن الوزٌر فخافه قوافل بها ٌستقل ما الخٌاطة حق اإلبر أحمال رأى أنه ملكه شاهد من وروى منه، أكثر تجارته

 وما الشرفٌن ثم جازان إلى وببلدها صعدة وولوه على الباشا اسم فؤعطوه النادر إلى ٌسري وربما المؽارب على ٌتؽلب أن وخافوا

 ٌولٌه وأنه شؤنه فً الروم سلطان[ إلى] حسن الباشا فكتب أٌضاا، فخافوه أمره فعظم الجهات، وتلك وشظب عفار ببلد وإلى إلٌها

ا  الٌمن من وٌخرجونه شره ٌستكفون الحبشة  لهم مدداا  استدعوه الٌمن فً الخبلؾ معهم وحصل الحبشة فً استقر فلما جمٌبلا، مخرجا

 استفتح أن بعد ذمار إلى طلع فلما مدابنه على واستولى واستعاده الٌمن فوصل مصر، وإلى السلطان إلى إلٌهم الوصول وكاتبوهم

ر ومؽرباا  مشرقاا  ذمار من ؼزا ثم علٌها، وولى المعافر ببلد من وؼٌرها الحجرٌة  ؼرب من الرهابن وأخذ المعروؾ قصرها وعمَّ

صنعاء جهات إلى طلع ثم جانبه، وعظم ومشارقه، الٌمن  

(1/467) 

________________________________________ 

[  رجوع على انجلى هابلة حرباا  سنحان دببل أعمال من حرمان فً وأحربوه المشارق بؤهل الدٌن شمس المجاهد الحاج فلقٌه[ ;96/ق

 سعٌد بن هللا عبد الدٌن فخر المجاهد الشٌخ أحربه حرمان باشا علً وصل لما الجملة هذه تفصٌل ومن المشرق، جهات الحق جنود

 إلى الظهر وقت فؤحربوه خوالن جموع فً الثانً الٌوم عواض بن أحمد اإلسبلم سٌؾ الفاضل الحاج وصل ثم هللا، رحمه الطٌر

 وجعل مسور إلى الدٌن شمس الحاج تؤخر ثم جماعة، أصحابه من وقتل واحد رجل إال المجاهدٌن من ٌقتل ولم اللٌل من األول الربع

 العجم وعاد ورجبلا، خٌبلا  باشا علً أصحاب من وقتل باشا علً قصدهم ثم الشدادي مسعود بن صبلح الفاضل الفقٌه مع رتبة أعبله

 والحاج الجعٌرا، عند عتمة قاع إلى ثم الشٌرزة نجد إلى ثم مقولة إلى باشا علً انتقل ثم اإلسبلم، سٌؾ الحاج ؼارة وصول قبل

 وخوالن أحمد والحاج سنان األمٌر وبٌن باشا علً بٌن الحرب ٌزل ولم الصلة قاع إلى رجام إلى هللا لعنه سنان فتقدم قروى فً حٌنبذ  



 طلع ولما الجبل، وطلع أحمر ذهب قدح رٌاش بن علً ٌسمى رجبلا  أعطى أنه فٌروى اللوز جبل لطلوع المال بذل سنان إن ،ثم

 السٌد رواٌة هذه قرٌباا، هللا شاء إن سٌؤتً ما وكان وجهاتها بدبدة إلى هللا رحمه اإلسبلم شمس الحاج وصار خوالن جمع تفرق الجبل

هللا رحمه أحمد . 

(1/468) 

________________________________________ 

 وبنً خوالن من مبلحا طرٌق خرج إنه ثم مقاومته عن وعجزوا األمر علٌهم وعظم الناس تكاسل ثم األولى الرواٌة تمام إلى رجعنا

 الباشا إلى إلٌهم ومن شداد بنو خوالن من فواجه تعالى، هللا رحمهما ال حسن الوزٌر وزٌر سنان وخرج تنحصر ال بجموع شداد

 أن ٌعلم ال ضٌق مكان وهو أعبله إلى أسفله من عاشر وادي سنان وطلع هللا، رحمه ال سنان الباشا إلى إلٌهم ومن سحام وبنو علً،

سحام لبنً الواسع العطاء بذل وقد ملك دخله قد . 

 فً فهو سحام بنً من أصدقابه بعض أخفاه وكان فرس له كان أنه الخوالنً قاسم بن أحمد الدٌن شمس الفاضل العالم الشٌخ أخبرنً

 فؤظهروا هللا رحمه ال سنان الباشا وسمعها العجم فسمعها فصهلت الخٌل روابح فراحت الوادي جانب فً شعباا  أدخلوه وفرسه جانب

 والحاج خوالن، جمٌع ووصلهم العالٌة، خوالن ٌجمع مكاناا  الحضارم سوق فً اتفقا حتى زاال فبل الخوؾ من سمعوا وال رأووا أنما

 ومن وشدابد قضاٌا خبللها فً وألصحابه وله القبلة، جهات وعاد عنه أصحابه وتفرق انفرد علٌه هللا[ 974/ق] رحمة الدٌن شمس

صنعاء إلى وأدخلوها خوالن من الرهابن وقبضت العلماء، عٌون من عنده . 

(1/469) 

________________________________________ 

[ األتراك صفات ] 

 إلى ٌشٌر البارق وضوء الكثٌر، على ٌدل فالقلٌل السبلم علٌه اإلمام أخبار فً ٌنالمذكور الترك صفات بعض فٌه نذكر: فصل

 من ؼالبهم ووالتهم ملوكهم فمنهم طبقاتهم، اختبلؾ على النصارى سبً من وأكثرهم فمعروفة نسبتهم أصول فؤما المطٌر، السحب

 قد بؤنه ٌفتخر وؼٌرها والشام والعراق، والٌمن، مصر، مثل األقطار ٌولونهم الذٌن أن: ملوكهم من كثٌر عن روي ولقد السبً، ذلك

 ٌستخدم ال ذلك من أقل أو وكاتب ووزٌر، أمٌر، من هذا على طبقاتهم من بعدهم من ثم سنٌناا، كذا السلطان، خدمة فً لحٌته ٌحلق

 من مشهور وهذا ولٌمة، فعل الحلق من اللحٌة بترك المخدوم له أذن فإذا الخدمة فً داموا ما لحاهم فٌحلقون له لحٌة ال بمن إال ؼالباا 

الفصل هذا فً إلٌها المشار أحوالهم خسٌس من كؽٌرها سند لذلك كان ال هل: ٌقال فبل كظهورهم، حالهم . 

 على وعقابدهم فٌه، المجاهدٌن خدمة من بؤنهم وٌفتخرون به، وٌتطهرون وٌنصرونه، علٌه فٌناظرون اإلسبلم فً دخولهم وأما

منهم الدٌانٌن حال هذا الصوفٌة، مع وصوفٌة المرجبة، مع ومرجبة الجبرٌة، مع جبرٌة فهم الباطلة، والتصورات والتشبٌه، الجبر، . 

(1/470) 

________________________________________ 

[ الوزٌر باشا حسن ] 

 تعرفون ما أنتم: فقال ذلك عن فسبل منهم األمٌر منزلة وٌنزله أؼواتهم أحد ٌعظم كان أنه باشا حسن الوزٌر طؽاتهم عن روي ومما

 إذا فإنهم ؼٌره بخبلؾ فقط ثمانون إال منهم ٌمت لم مملوك أربعمابة السلطان لموالنا خصً هذا أعرؾ، ما الرجل هذا حق من

 منقبة ثمانٌن وقتل نفس بؤربعمابة المثلة عد الضال هذا فترى مسعود، مبارك فهذا وأكثر، النصؾ منهم هلك الخصٌات خصوا

 الجلً، وتمردهم العمً، جهلهم من ذلك وؼٌر العمٌم؟ والجهل القوٌم، الحق بٌن الممٌزة السلٌمة العقول أٌن التعظٌم، بها ٌستحق

السلطان شاوش أرنز اسمه أن المذكور اآلؼا هذا ٌعرؾ من وأخبر . 

 قدرته كل على قضاتهم حتى ؼٌره أو جندي كل فكان[ 979/ق]اإلسبلم رسم عن فخارجون ملوكهم وؼالب وجنودهم عامتهم وأما

 عنده من ٌزٌن واحد كل وأن واشتهر، ظهر كما ذلك ذكر عن ٌتحاشون وال ذلك، إلى وٌنسبون بذلك وٌتظهرون الذكور ٌتخذون

صاحبه من ٌتحاشى وال ثٌابه فً الصبً ذلك منهم رجل كل أدخل مضاجعهم أخذوا وإذا ظاهراا، أمكنه بما منهم . 
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________________________________________ 

 أنه فٌه ٌنام كٌساا  واتخذ والكتان البراؼٌث خاؾ إذا والتهم وبعض عسكرهم أن الببلد مشابخ من وخالطهم شاهدهم من روى ولقد

 كذلك، وصبٌه الثانً ،ثم المساجد ٌحترمان وال فٌه فٌنامان الكٌس، ذلك داخل إلى عندهم متجردٌن محضرهم فً الصبً ذلك ٌدخل

 ٌؽار كما اآلخر من صبٌه رإٌة من أحد كل ٌؽار ولقد المفاسد، هذه تقبٌح إلى ورجع تاب ممن واحد ؼٌر رواه كما فٌهم عموم وهذا

 بعض أن اآلنسً الجعري صالح بن أحمد الشٌخ حً أخبرنً فمما كبارهم، به ٌفتخر كان طبعاا  ذلك لهم صار ولما امرأته، على

 حقه فً تقصٌر بعض شكا وقد أمرابهم لبعض ٌقول سمعته: قال الٌمن وعاد الروم معهم وسار معهم تربى ممن العرب من جنودهم

 ؼلبته إذا األمرد أن ٌعنً السلطان دفتر فً وصاروا ولداا، وثبلثون خمسة تحتً من خرج: قال حتى وكذا السلطنة مع خدمة لً إن

 ثم[ به] صؽٌراا  وٌتبدل جامكٌة فٌكتبونه العسكر جملة من جامكٌة له افعلوا هذا: وقال أمٌرهم، على به ودخل سبلحاا  أعطاه اللحٌة

وؼٌرهم كذلك . 

: قال العظٌم، بهم فعل أنه العسكر بعض من السوق فً الذٌن المردان بعض إلٌه شكا وقد هللا لعنه سنان طاؼٌتهم سمع من وأخبرنً

 وإال قبل فإن دراهم أعطه كذا ٌا قال ثم ؼصباا، المسكٌن هذا تؽصب فكٌؾ وأكثروا اضربوه: وٌقول ٌضرب أن الجندي بذلك فؤمر

ذلك وأشباه المراضاة عدم ألجل هو إنما لئلسبلم حقاا  التحرٌم األؼلؾ هذا ٌرى فبل تؽضبه، وال ٌرضى حتى له زدت . 
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 بذلك إال ٌتباهون فبل أهلها استخدام فً ٌبالؽون التً صورتهم فً مرداا  الحرٌر لباسهم كلهم خدمها المقهاٌة، هذا فعلى أسواقهم وأما

 ؼٌر أخبر كما به وٌعود به وٌتوارى بٌنهم من الجندي ٌحتمله وقد والشراء، البٌع أنواع من وؼٌرها القهوة تنفق المردان وبكثرة

ذلك شهد ممن واحد . 

 مر لمن وتعرض وبابها نفسها تزٌن فاسدة وكل المعنى، لهذا متخذة للفساد له هو ما معروفة جوانب مدابنهم كل ففً النسوان وأما

، وعلٌهن علٌها  المحل هذا فً دخولها علٌها رأوا وقد امرأة[ 974/ق] اتهموا وإذا ظاهراا، وشهرٌة ٌومٌة قبال واحدة كل وعلى وال 

معدود مستعل معهم هو بل ٌكتمونه وال ٌجحدونه ال ظاهر وهذا علٌهن، القانون تكثٌر ألجل ؼٌره من كانت وإن . 
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 العظٌم العذاب أهله ٌعذبون ولقد سطوة، قوة أخذه فً فلهم المال أما وكفر، وظلم فجور القضٌة، فً والعمل الرعٌة فً الحكم وأما

 أنواعاا، قتلوه بمن والمثلة ذلك وؼٌر بالنار والكً المساهرة مع ٌموت حتى بعضهم ٌجلدون وقد وكثٌراا، قلٌبلا  السٌاط ضرب مثل

 ٌقتلونه وبعضهم به، وٌدورون وٌنصبونه وعمامة، قمٌصاا  وٌلبسونه تبناا  فٌملونه إهابه ٌؤخذون ثم ٌصٌح حً وهو الجلد سلخ منها

 أنهم صنعة ولهم ترقوته، أو رأسه من ٌخرجونها حتى الرجل دبر من ٌضربونها ثم بةالخش ٌنجر أن تقدم كما وصفته بالخازوق

 من ومنهم ٌنصفوه، من ومنهم) تعداده، ٌطول مما ذلك وؼٌر أكثر، أو ٌومٌن أو ٌوماا  ٌنادي حٌاا  الببلء هذا صاحب وٌبقى ذلك ٌفعلون

 من أن ذلك ومن فعالهم، وقبٌح حالهم من باهلل ونعوذ ذكره ثقب وٌسدوا الكثٌر الماء ٌسقوه من ومنهم أظافره، تحت اإلبر ٌدخلون

 ذكر من كبٌراا  أو كان صؽٌراا  الرهابن قبض إلى هللا لعنهم عمدوا ؼٌره أو حق إمام من مخالفهم إلى مال أو الرعٌة من أمرهم خالؾ

 ٌهلكوا حتى األكٌدة العمارة علٌهم ٌعمرون ثم مظلم، سجن فً فٌجعلونهم إلٌه ٌعتزي كان من أو المخالفة، البلد شٌخ أوالد من أنثى أو

 فعلوا أنهم صنعاء قصر فً رهٌنة كان وقد سعدان، بن محمد بن سعٌد الحاج به حدثنا مما الٌمن أرض رهابن من كثٌر مع فعلوا كما

ذلك مثل شهدوا كثٌرون ؼٌره وكذا ومشهده بمرآه ذلك . 
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 أقل ذٌبان ومن مثلهم، نهم مشابخ ومن نفساا، وخمسٌن مابتٌن من زهاء وكانوا الحٌمة مشابخ مع ذلك وفعلوا: المذكور الحاج قال

 وربما عارٌات، األسواق بهن ٌطوفون نساءهم أخرجوا المشابخ بعض وأن أنفس، سبع إال منهم ٌعش ولم نفساا  ثمانٌن قدر منهم



 فرعون على بذلك أنافوا الجسٌم، والخطب العظٌم، الهول ذلك نحو من ،وكثٌر أوالدهن عن عوضاا  الكبلب صؽار النساء مع ٌجعلون

راجعون إلٌه وإنا هلل إنا أثٌم، أفاك وكل الزنٌم، والعتل الذمٌم، . 

 وعلى علٌه ٌؤمرون رآهم لما فإنه وخشوع رقة عنه وٌروى عٌونهم من كان الحنتفً هٌفاء أبو سعٌد الشٌخ الحٌمة مشابخ جملة ومن

 شعر وهو عقٌبه البناء فانهدم وؼٌره المذكور الحاج قال[ 975/ق] الباب على بكتبه وأمر شعراا  أنشد وأوالدهم المشابخ أصحابه

قوله منه حمٌنً، : 

للروح قابض....  الروح خالق  

مصلوح السجن فً معه ما....  وٌحه السجن لراعً قل  

مفتوح هللا باب إن....  وٌجهد أبوابه ٌؽلق  

أفعالهم قبٌح من ذلك وؼٌر ). 
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 وهم المطهرة، الشرٌعة باسم لتلبسهم ذكر ممن قدراا  أحط فهم الفصل هذا من اإلشارة هذه صدر ذكرهم محل كان وإن قضاتهم وأما

 ٌتولى ولقد علٌه، وٌتحاسدون شراه فً ٌتزاٌدون ثم مضروب، خراج وعلٌهم القضاء والٌة فٌشترون الحً، وهادمها الؽً، داإها

 مقفول أعبله خرق له صندوق ونوابه األعظم فندٌهم ٌدي بٌن وٌكون ؼٌره ذلك اشترى وقد سنة من أقل المدٌنة أو القطر أحدهم

 ومن درهم مدع   كل من للقانون الصندوق هذا وإنما ٌظهرونها وقد اإلختفاء، من ضرب على الصندوق صاحب ؼٌر ٌقبضها فالرشوة

 دٌن وكل فكذا، المحل هذا فً ٌكتبها ورقة وكل حرؾ، امرأة على ٌعقد زوج كل ومن المحل، ذلك فً توضع كذلك علٌه المدعى

 فً وأما مال، بكذا إال الحكم مجلس من ٌقوم فبل ظهوره من ٌتحاشون ال الذي الحبلل حكم فً هذا العشر، فعلٌه آخر على مدع ادعاه

 وٌمنعون إلٌهم، المتخاصمٌن ٌجلبون أعوان ذلك على ولهم قضاٌاهم، فً ٌؤخذونه ما ٌنحصر فبل والعظماء والتجار الكبراء قضاٌا

 ومن العدالة، ظاهره من فٌهم ٌوجد وقد هللا، لعنهم ٌطول هذا وتفصٌل عندهم، إال ٌمنعوهم النساء على والقعود ؼٌرهم إلى التحاكم

 ٌنكر وال ٌعتزلهم لم إذا لفعلهم مصوباا  عالماا  كان وإن لهم المظاهر فٌكون الكثٌر الجور هذا ألهل فٌهم التصرؾ لكن علم أهل فقهابهم

 .علٌهم
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 حانات له وٌجعلون السوق، من فٌقطعه كثر إذا والتهم ٌتشدد قد وربما بالماء ٌدار كما األسواق فً علٌهم تدار فظاهرة الخمور وأما

 ٌذكر وال علٌهم ؼالبة فظاهرة الربا فً المعاملة وأما المؤلوفة، وأخبلقهم المعروفة عادتهم فهو والطرب اللهو وأما فٌها، تباح ذلك فً

 محمد الدٌن عز الزاهد العبلمة[ 976/ق] سٌدنا أشار وقد دوالباا، ٌسمى أمنوه بمن والؽدر فابدة، ٌسمونه وإنما تحرٌم، وال تحلٌل فٌه

 الفاضل العدل العالم هذا من كانت لما القصٌدة هذه فإن المشهورة، قصٌدته فً أحوالهم بعض إلى تعالى هللا رحمه الشكاٌذي علً بن

 اؼتالوه وألجلها الشعر، ٌقول ال بركاته عادت سٌدنا فإن وإال المعنى إلصابة وانتشرت ودونت الناس، وعامة بل الفضبلء تناقلها

المخدرات حتى صنعاء أهل عامة جنازته فً خرج هللا رحمه مات ولما وسموه، . 

 كانوا فإنهم حً، وهو علٌنا خرج لو كٌؾ جنازته حال هذا كان إذا: وٌقول صدره، ٌضرب هللا رحمه ال سنان الطاؼً فكان: قالوا

القصٌدة وهذه ٌهاجر ال علٌه احترسوا : 

فاجانا الٌسر حٌن العسر أدبر قد....  بشرانا البٌت أهل شٌعة لنا بشرى  

سبحانا هلل رضاا  ٌكون حمداا ....  وإعبلنا إسراراا  هلل فالحمد  

ٌؽشانا الهم وبحار أؼاثنا  

[.........................................................] 



أفنانا والعصٌان الدٌن معالم....  معطلة كانت وقد ٌؤس بعد من  

وكتمانا رداا  لها ٌستطاع ال....  ظهرت قد األشهاد على والمنكرات  

أتبانا السلخ بعد للجلد والشحن....  فعلوا قد والتحرٌق والصلب القتل  

أدنانا األسواق فً وباعوه جهراا ....  شربوا قد والخمر والزنا الربا كذا  
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قمصانا القز رفٌع من علٌهم....  شاءوا قد النسوان حلة فً والمرد  

ألوانا الصبػ وفٌه الحرٌر من....  هدب لها بمنادٌل عمموا قد  

تٌجانا المحبوك الذهب كثر من....  تحسبها الروس فوق قبلنس على  

إعبلنا األسواق فً العوالم بٌن....  مخزٌة كل ٌؤتً النذل والجاهل  

عصٌانا العلم اكتساب كؤن خوفاا ....  مسابله تبدو ال الحبر والعالم  

عمٌانا الطمس بعد الخبلبق كل....  فبقوا أعبلمه طمست قد والشرع  

سكرانا ٌنفك ال الدن على دان....  ثقة له ما علج الشرٌعة قاضً  

وبهتانا زوراا  وادعى شهوده....  كذب ولو أرشى لمن بجهل ٌقضً  

وهامانا لفرعون حكوه وال....  أبداا  بذا جاءت ملة ما تاهلل  

أوثانا ٌعبد من وال ال فمثله....  وزندقة كفر عتى من أتى وال  

أٌمانا باهلل حلفوا وقد عهداا ....  نقضوا وكم عهداا  خرموا ذمة كم  

[ 977/ق ] 

إنسانا الٌوم بعد لنوم ٌؽدوا أو....  مشار لب لذي ٌصفو فكٌؾ  

وعدوانا عهداا  صنعوا ما عٌناه....  نظرت ما طال قد أمر تسرٌح أو  

هتانا الخدٌن فً المدامع منه....  تركوا مسلم من أعدوكم وكم  

هانا قد الدٌن إن الدٌن أؼٌثوا....  معاا  للمسلمٌن وٌا لئلله ٌا  

ؼضبانا والجبار الدٌن قواعد....  هدمت إذا اإلسبلم فً الحمٌة أٌن  

وطوفانا خسفاا  فاحذروا زالتكم....  عظمت فقد موالكم مكر تؤمنوا ال  

قردانا الفعل ذلك بعد وأصبحوا....  فعلوا ما السبت بؤهل علمتم فقد  

وؼفرانا عزاا  تروا إلٌه توبوا....  فرج جاءكم قد بارٌكم عند من  
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موالنا أنت وقولوا نداه لبوا....  ؼداا  السبلم دار إلى دعاكم داع  

أرضانا ٌرضٌك ما هللا داعً ٌا....  نفعله أملت وما سمعنا قولوا  

وعرفانا جنات ربك جزاك....  مندرساا  كان ما دٌننا من أحٌٌت  

خوالنا ثم وبكٌل كحاشد....  حضر ومن بدو من القبابل أٌن  

إمكانا األرض فً له فؤبقوا طاغ....  قصدوا ما الحرب أسود األسود هم  

سهرانا األتراك ؼازي برح وال....  رقدوا ما اللٌل ظبلم فً أبطالهم  

أعٌانا الناس فً وؼدوا أصولهم....  كرمت ما األنجاد للسادة والسبق  

وؼربانا كحبلن سادات كمثل....  سبقوا ما اإلسبلم فً اإلعانة أهل  

أعٌانا الناس أعٌن فً لعٌن صارا....  هما السٌدان الحسنان وفٌهم  

أعوانا للدٌن برحوا ما األرض فً....  وقابعهم شاعت قد نهم من ونعم  

نسوانا الروم بنات من وأرملوا....  قتلوا قد األتراك من رجال وكم  

إذعانا ذاك أطعتم علٌكم ولً....  ومن اإلمام تعصوا ال قبابل أٌا  

رضوانا الرحمن من وتستحقوا....  أبداا  بذا تحٌوا لما دعاكم فقد  

كانا ما الدٌن كؤن الحقوق فٌه....  انطمست قد وقت فً هللا إلى دعا  

سلطانا خاؾ إن به ٌلوذ حصن....  وال لدٌه مال وال معٌن ببل  

إخوانا هللا فً وؼدوا وأموالهم....  أنفسهم هللا شروا رجال إال  

رضوانا منه ونالوا صبراا  هللا فً....  قتلوا منهم وبعضاا  أسارى بعض  

سرحانا اللون فعاد بماء شٌبا....  لبن من قعبان ال الفضل هو هذا  

[ 978/ق ] 

إعبلنا اآلفاق فً الهواتؾ له....  شهدت من للمنصور النصر ٌهنٌكم  
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وأحٌانا أوقاتاا  قاسم إمام....  بٌا ٌصٌح الداعً سمعوا قد والناس  

موالنال كانت ما مثل لقابم....  اتفقت قد كرامات سمعتم فهل  

سهرانا بات شا فمن باق واآلن....  هاتفه كاستمرار استمرت أو  

كانا مثلما بداع علمنا قد ما....  راسٌة األجبال نصب والذي ال  

هتانا الؽٌث مثل الخبلبق على....  أنمله فٌض جواد حق إمام  

ألعدانا حتفاا  لملهوفنا ؼوثاا ....  خلقت كفه والعطاٌا فللسطا  



وحسبانا سبطاا  لها ٌستطاع ال....  اشتهرت قد كرامات أعد وكم  

قرآنا اللوح فً به حفظت بما....  مهجته اإلسبلم على فاحفظ رب ٌا  

شانا له تصلح وال علٌه تبقى....  وال فخذه سوءاا  به أراد ومن  

واألجفانا فاطمسها والعٌن الرأس فً....  وجعاا  ٌشتكً وقت كل فً زال ال  

برهانا الناس لٌراه وجهه فً....  تؤكله رب ٌا بآكلة وابله  

كانا أٌنما سبٌبلا  علٌه تجعل....  وال حطه الدٌن شهاب األمٌر أما  

ا  الدٌن شرؾ قد أحٌانا والحزم تارة بعزمه....  به ٌعز تشرٌفا  

وطعانا ضراباا  درك هلل....  بعاتقه مشدوداا  السٌؾ ٌبرح ما  

سهرانا الترك وزٌر منه وبات....  جبل وفً سهل فً الترك أهلك قد  

وركبانا رجبلناا  الشوارع وفً....  أبداا  خوفه من مااكتحلوا بالنوم  

سرحانا القاع فً رأت كشاة وهم....  مخٌمهم إلى ٌقصدهم زال ما  

وأقنانا أؼنانا الؽنابم وفً....  مدد ومن منهم عدد من حاز كم  

شٌطانا رب أفنى البنادق وفً....  بصارمه األعداء من أباد وكم  

وعمٌانا صماا  الهدى اتباع عن....  برحوا ما لؤلتراك المعٌنٌن من  
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أشجانا األشجان من تقد كادت....  نوب ومن عنا كرب من فك كم  

كانا ما اإلسبلم فً كان قد لواله....  خدعاا  الهدى داع على خشٌنا وكم  

وخوالنا نهماا  وسل بكٌبلا  وسل....  حضر ومن بدو من شبت من عنه سل  

شٌبانا الولدان ردت قد وأسناؾ....  نقم وفً منهم هزم فً كان ما  

وبهتانا تزوٌراا  بالقول علٌه....  وعتت بؽت لما هدها وحدة  

[ 979/ق ] 

وسنحانا نهماا  سل البدو وقعة من....  خبر من شاع قد ما زراجة وفً  

همدانا حرب فً له المواضً بٌض....  شهدت موطن من له أعدوا وكم  

سراٌانا وأبو أشترنا فذاك....  ناببة   كل من ٌكلإه فاهلل  

أعوانا الحرب فً له كونوا باهلل....  رؼبته الدٌن فً عظمت لمن فقل  

هانا قد البٌت أهل مذهب ودٌنكم....  محاِرمكم عن وحاموا تملوا وال  

وخسرانا ذالا  تروا تملوا وال....  قدوتكم فهو زٌد دٌن على حاموا  



سلطانا األرض فً لهم بقى وما....  ضعفوا وقد ذلوا فقد تخافوا وال  

وأوطانا مستؽبلت وآثروا....  رقدوا قد األتراك عن للحٌام ما  

دخانا الباروت من عبله وقد....  مفترس الحرب لوطٌس إمامكم  

إنسانا العٌش طعام ٌهنى فكٌؾ....  مدع فً الترك لجنود مقاتل  

موالنا عم فهذا الجهاد فضل....  واؼتمنوا الضرؼام السٌد مع قوموا  

وإحسانا براا  ٌولٌكم زال ما....  أوامره تعصوا وال تتركوه وال  

وإٌمانا صوم وال صبلة لكم....  قبلت ما الحق إمام تعٌنوا لم إن  

شنانا األوجان على ٌبقى والدمع....  ندم ٌنفعكم ال حٌث وتندموا  
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وأزمانا دهراا  سعٌكم وتحبطوا....  عندكم الظن ٌخٌب أن حاشاكم  

خانا منكم بشخص سمعنا وال....  ٌفسدكم المال بؤن نظن وال  

وسهمانا فاؼزوهم تٌس جبل إلى....  ببلدهم واؼزوا واقدموا فقدموا  

خراسانا أقصى أبلؽه أتاه....  فمن األنام كل إلى كتابً هذا  

وسنانا كان إن به وٌوقظنه....  وكاتبه قارٌه ٌنفع هللا  

إحسانا تم إن حسن فً كان قد....  ما وتظهر فٌه تستره والعٌب  

عرفانا الشعر بفن لً وال كبل....  معرفة النحو علوم فً لً فلٌس  

إمكانا اإلحسان من تركت فما....  أكلفنً البٌت أهل واجب لكن  

حسانا البٌت أهل شاعر ولست....  معرفتً مقدار على جهدي أبلؽت  

سجاٌانا من فهذا أخطً كنت أو....  وفقنً موالي فمن أصبت فإن  

ألوانا الفخر ثٌاب من وتكتسً....  تحسنها موالنا أوصاؾ لكن  

موالنا فضل من والرضى الدعا إال....  عوضاا  بها قصدي ما ٌعلم هللا  

[ :97/ق ] 

تؽشانا الحق وجنود بنعمة....  عجل فً الشمل بجمع ٌمن بؤن  

وسلطانا توفٌقاا  منك له وهب....  لنا وهبت وما علٌنا فاحفظ ٌارب  

وإٌمانا أمناا  له واجعل إلٌه....  مابلة الناس قلوب واجعل رب ٌا  

أؼصانا األشجار من أمالت وما....  صبا نسٌم هبت ما ٌارب وصل  

وأدٌانا أحكاماا  هللا به محى....  ومن المإمنٌن قلوب حبٌب على  



وعجمانا عرباناا  والفرٌقٌن....  والثقلٌن الكونٌن سٌد محمد  

وبرهانا بإحسان وتابعٌهم....  لهم التابعٌن ثم والصحب واآلل  
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________________________________________ 

[ اإلمام كرامات ] 

 أخبلط وتواتراا  سماعاا  بها الشاهد اآلفاق، فً السابرة العظمى الكرامة ذكر فً تعالى هللا رحمه المذكور سٌدنا إلٌه أشار ما ونذكر

 السراج مهدي المقام السٌد أخبرنً ما وهً هللا شاء إن رإٌته فً رواٌة وسنذكر اآلتً، سماع وهً والشقاق، الوالء وأهل الرفاق،

 ٌطلبهم ما كثٌراا  وكان حسن، الوزٌر عند لٌلة صنعاء سادة ٌعنً سمروا أنهم وألؾ وعشرٌن ثمان عام رجب فً صنعاء سادة من

 تقدم كما المنادي األٌام تلك فً اشتهر وقد األبهر بمسجد مكانً وكان اللٌل، من وهن مضً بعد تفرقنا ثم: قال األٌام، تلك فً لذلك

 العادة على الهاتؾ فسمعت الفواكه، من أعطونا مما آكله شًء وعندي منزلتً باب فخرجت للنوم داعٌاا  أجد ولم مكانً فً وكنت

 ومع أخرى، ومواضع الدٌن صبلح اإلمام صومعة وفً الجامع صومعة فً أخرى المدٌنة أسفل وفً مرة القصر أعلى من ٌصٌح

 ٌجدون لعلهم السماع عند الصوت على لٌؽٌر الصوامع من قرٌباا  خٌبلا  فرق حسن الباشا ألن عظٌمة ووجبة دوي للخٌل سماع كل

 ورجله شرافتٌن بٌن ما مؤل كثٌراا  ٌقق أبٌض بطابر فإذا كذلك، ٌمده أن اآلدمً ٌمكن ال ممدود الصوت أن مع اآلدمٌٌن فعل من ذلك

 البنجالً كالثوب جناح كل فكان جناحٌه نشر ثم ذراع من أكثر ورقبته الهادي، الذراع فوق العنب حجارة من عموداا  وأرانا كهذه

 أمكن بما نفسً فحملت منه الرعدة أخذتنً وقد قاسم إمام ٌا: لفظه بما القاؾ وٌشق الصوت ٌمد وأراه ٌرانً وهو صوت ثم األبٌض،

 الطوٌلة[ ;97/ق]كالزبرة خرطومه وأن شهادتً على اشهدوا: وقال إٌاي، فٌظنوه تدركنً ال الخٌل خوؾ من ألتواري القوة من

 وهللا للتقدٌر تقرٌباا  والمسبحتان اإلبهامان بها ٌحٌط ما رجله شبه أرانا التً الحجر وعرض وصفراوان حمراوتان ورجلٌه الدقٌقة

 .أعلم
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 من السبلم علٌه اإلمام دعوة قبل كوكبان دولة مع السدمً محمد بن علً السٌد خاله كان: قال المهدي، بن مطهر السٌد وأخبرنً

 العود وطلبونا لٌالً وبقٌنا: قال جملتهم، فً القبتٌن إلى مدداا  وأرسلونا وولداه وأنا معه فكنت أعمالهم فً الجهاد وأهل فرسانهم جملة

 باشً، فابق فبلن له ٌقال خواصه من آؼا عندنا والسمرة لضٌافتنا فؤرسل صنعاء حسن الباشا على الطرٌق وكانت كوكبان، إلى

 الباشا فبكى تقدم كما ٌنادي وهو لٌسمعه طلع وقد بنفسه فسمعه القصر على صعد الباشا إن: اآلؼا هذا فقال الهاتؾ، ذكر فجرى

 أكثر شهادة نطلب هل: وولداه أنا لخالً قلت تفرقنا فلما: قال للسلطنة، أقول إٌش لكن إمام وهللا إمام وهللا نعم: وقال صدره، وضرب

 أٌاماا  وبقً تعالى، هللا رحمه عامر بالسٌد لحقنا حتى ٌوم ثانً وهربنا الظالمٌن هإالء مع وأنت نحن نجتمع ال الخصم شهادة من

 فً دعوة حضر أنه بقاه هللا أطال مطهر بن الحسن الوالد وأخبرنً) هللا، رحمه األسدي عواض بن أحمد الحاج عند وكان بنا ولحق

 السبلم علٌه القاسم اإلمام ذكر إلى الحدٌث بهم انتهى بؤحادٌث المجلس ذلك حضر من فتحدث أهلها من الفضل أهل بعض مع صنعاء

 فقال التمام، لٌلة البدر ظهور وظهورها األنام، مع واشتهارها الؽراء، الباهرة واآلٌة الكبرى، الكرامة هذه ذكروا حتى وفضابله

 سنان مع كان أنه باسمه سمٌاه رجل أخبرهما أنه: صبرة محمد واآلخر صبرة عبده ٌسمى أحدهما الطاعة أهل من تاجران رجبلن

العجم أمراء من جماعة عنده وحضر شهاب بنً حضور جبل فً هللا لعنه  
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 أن إال هللا أبى ما وأنكروا الحاضرون، التؤوٌل هذا وعظم الزٌدٌة، فقهاء صنعة من هذه وقالوا الكرامة، هذه فذكروا العرب وأمراء

 وكرر قاسم، إمام ٌا: ٌقول بهاتؾ وإذا منها فزعوا الخٌمة أعلى فً عظٌمة بهرة إذ ٌتذاركون فبٌنماهم الكافرون، كره ولو نوره ٌتم

ثبلث أو مرتٌن ذلك . 

 جاء وقل الباهرة، واآلٌات الظاهرة، المكارم عن التعامً هذا فما هنالك، من جمٌع ٌتكلم ولم ذلك سمع من فاستوحش: الراوي قال

انتهى. زهوقا كان الباطل إن الباطل وزهق الحق ). 
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 بن صبلح بن الدٌن شرؾ بن الحسن الدٌن شرؾ األعلمٌن العلمٌن السٌدٌن قٌام ذكر: به هللا نفع محمد بن أحمد[ 984/ق]السٌد وقال

 بن حمزة بن ٌحٌى بن أحمد بن الدٌن تاج الملقب محمد بن علً بن إدرٌس بن محمد بن مهدي بن الحسٌن بن الهادي بن ٌحٌى

 القاسم بن الحسٌن بن هللا عبد بن ٌحٌى بن الرحمن عبد بن الحسن اإلمام وهو هاشم أبً بن حمزة بن علً بن حمزة بن سلٌمان

 داود بن داود بن مهنا بن عسكر بن هللا عبد بن الحكٌم علً بن داود بن علً بن هللا عبد بن صالح الدٌن وحسام السبلم، علٌه الرسً

 آل نجم بن القاسم محمد بن هللا عبد بن علً بن القاسم اإلمام بن جعفر بن إبراهٌم بن القاسم بن إبراهٌم بن القاسم بن داود بن مهنا بن

 القاسمً الؽربانً علٌهم هللا صلوات طالب أبً بن علً بن الحسن بن الحسن بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن الرسول

 النهوض على ٌحثهما الدٌن تاج بكحبلن ٌومبذ   وهما المذكورٌن السٌدٌن إلى اإلمام وكتب السبلم، علٌه اإلمام بدعوة بمؽل المعروؾ

 فً األربعاء لٌلة وخرجا واجتهاداا، وعمبلا  علماا  األوان ذلك فً السبلم علٌهم العترة أعٌان من وهما الجهاد، فً والتشمٌر جهتهما من

 وأجابهما السودة، إلى صالح بن والحسن الحسن، بن محمد ولداهما ومعهما[ م9;97] وألؾ ست سنة األول ربٌع شهر عشر سابع

 ٌسمى موضع فً جماعة ٌزٌد عٌال وجبل األشمور من واجتمع قطٌل، وبنً والرحبٌٌن وحنب، حٌش كبنً الجهة تلك قبابل

 اإلمام أصحاب من جماعة نحوهم فتوجه والحرب، االمتناع وأرادوا السود، أعمال من مذكورة بقرٌة الشطٌن ببلد فً].........[ 

 من فٌها من ورفقوا فٌها، تمنعوا التً القصبة وخربوا قهراا  فؤخذوهم الؽربانً هللا عبد بن صالح العبلمة السٌد ربٌسهم السبلم علٌه

بركاته عادت أحمد السٌد قال قطٌل، بنً إلى الدٌن شرؾ بن الحسن السٌد طلوع قبل وذلك ببلدهم إلى ٌزٌد عٌال جبل مشابخ . 
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[ ثبلء فتح ] 

 إلى الدخول ٌوم الحصن فتح ثبلء مدٌنة إلى مهجته وحرس مدته هللا مد الدٌن شرؾ بن الحسن الدٌن شرؾ السٌد وصل لما قال

 الدٌن وجٌه العامل الفاضل الفقٌه حبس قد وكان ؼلٌظاا، جباراا  وكان علٌاا، ٌسمى األتراك من آؼا الحصن فً وكان بٌومه، المدٌنة

 أنه الحسن للسٌد وذكروا المذكور، اآلؼا ٌقتله أن الهادي عبد[ 989/ق] الفقٌه على ثبلء أهل فخاؾ الحسوسة أحمد بن الهادي عبد

ا  الهادي عبد بالفقٌه أحدث إن أنه هذا اآلؼا إلى ٌكتب  ألفاؾ من جماعة طلع الكتاب فً السٌد أخد فلما به، مقتول أنه جهته من مكروها

 الناس تبلحق قد وكان ففتحوه، فوقه باب إلى طلعوا ثم فتحوه، حتى فعالجوه الحدٌد باب وهو األسفل الحصن باب إلى المدٌنة أهل

 القبلة جهة من وؼٌرهم واألشمور قارن أهل فحمل جهة كل من الناس حمل الباب هذا دخلوا فلما ذلك، رأوا لما الحصن جهة إلى

ا  كان ألنه الثالث الباب فتح علٌهم وتعسر قدمه، موضع إلى ٌنظر أن أحد ٌستطٌع ال حتى رجاالا  المدرج وامتؤل  وهو بالحدٌد مرصعا

 ٌضر فلم الصخور، وٌقلبون بالحجارة، ٌرمونهم الحصن أهل علٌهم وأقبل بعضاا  بعضهم ٌقتل كاد حتى الناس فازدحم الرقٌشا باب

 وارتفعت الحصن ماؼطى الؽبار من فثار المدرج، فوق التً وؼٌرها البٌوت من الجدرات ٌخربون الحصن أهل فؤخذ أحداا، ذلك

 بعضهم فعالج تسمع، أذن وال ترى عٌن ال حٌث: ٌقال كما األمر فصار أهله، ومن السبلم علٌه اإلمام أصحاب من الناس أصوات

 ٌظنون، ما بخبلؾ الحمد وهلل ذلك فكان بفعلهم المدرج فً من أكثر قتلوا قد أنهم الحصن أهل وظن الناس ودخل انفتح، حتى الباب

ٌسٌرة جماعة إال جرح وال أحد والقتل  
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________________________________________ 

 والمنزلة الكبٌرة، بالفضٌلة السبلم علٌه لئلمام الشاهدة الواضحة والكرامات الباهرة، اآلٌات من ذلك فً وكان خفٌفة، جراحة

 أحد، فٌه ٌطمع ٌكاد ال عسر حٌد وهو الحصن نواحً من السبلم علٌه اإلمام أصحاب وطلوع المؽلقة، األبواب انفتاح من الرفٌعة،

 أن بعد المذكور علً اآلؼا عن الثقة أخبر ولقد عظٌمة، آٌات ذلك وؼٌر وؼٌرها نادقاألحجاروالب من وسبلمتهم طلوعهم وسرعة

 أنا بدلٌل: قال ذلك؟ فلم: له فقلت: الثقة قال مبلبكة علٌنا طلع الذي أن أظن أنً باهلل أقسم السبلم علٌه اإلمام إلىحضرة أسٌراا  به أتً

 ال لنا متكشفون وهم عظٌماا  أمراا  الحجارة من علٌهم ألقٌنا وقد علٌه، الٌعول ما إال مجروحاا  وال قتٌبلا  علٌنا الطالعٌن من مارأٌنا

قوله وهو السابق بالبٌت ذلك فً أشرنا كما بعضاا  بعضهم وطؤ قد أن ظننت حتى كثرتهم مع أبداا  شًء ٌسترهم : 

بشر من الفعل ماذا قلت ثبلء وفً....  مدع   من كان فٌما ٌحدثك ومن  
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 كصورة إطباقاا  ٌطبق وإنما ضٌقة[ 984/ق] درجته أن وذلك الرابع الباب وهو المطبق فً الحصن طرق من الطالعون تحٌر ثم

 اإلمام أصحاب صنع ما ورأوا السبلمة من أٌسوا لما الحصن أهل كان وقد ٌصنعون كٌؾ ٌروا فلم البٌوت فً التً المطابق أبواب

 تلك علٌه التضٌٌق فً زاد قد علً اآلؼا هو الذي التركً والً وكان الحبس، من الهادي عبد الدٌن وجٌه الفقٌه أخرجوا السبلم علٌه

 امرأة خاطبته ثم سببها، ما ٌشعر ولم األصوات جلبة فسمع هبلكه ومرادهم البٌضاء الدار فً مكان فً وزنجٌر قٌد فٌه وكان اللٌلة،

 وأمروه أخرجوه ثم بهم، السبلم علٌه اإلمام أصحاب باستبصال أحست لما مسبحتك أعطنً الرفاقة الهادي عبد سٌدي ٌا: تقول اآلؼا

 وفً واألصوات، الضجة لكثرة ٌسمعوا فلم إلٌهم ودعا خاطبهم ثم الحصن طرٌق فً من على فؤشرؾ وٌردهم أصحابه ٌخاطب أن

 الدابر فً صاروا قد الحصن قبلً من جاءوا الذٌن اإلمام أصحاب أن أصحابه من لدٌه ومن المذكور لآلؼا قال من جاء ذلك خبلل

 الحصن، دخلوا وقد اإلمام أصحاب لقٌه حتى الطرٌق بعض إلى انتهى فما أمرهم فً لٌنظر ذكرله حٌث إلى ودعا المطبق فترك

 من مافٌه جمٌع وانتهب ثبلء حصن وفتح هلل والحمد األمر وقضً فتحوه، قد بالمطبق كانوا والذٌن فٌه ما ٌنتهبون فٌه وانتشروا

 والذبه الهادي عبد القاضً فمنعه اآلؼا قتل أردوا السبلم علٌه اإلمام أصحاب كان وقد ذلك، وؼٌر ورصاص وباروت وأثاث سبلح

 من الناس ٌمنع أن بركاته من وأعاد هللا أٌده الدٌن شرؾ السٌد ورام الدفاع، شدة من ثٌابه القاضً سلب حتى عنه ٌدافع زال وما

وكان الناس لكثرة ذلك على ٌقدر فلم والرصاص والباروت الحب انتهاب  
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 إلى ثبلء بؤخذ الخبر بلوغ وبعد الثانً، الٌوم من مثله إلى الوقت ذلك من فٌه والخارج الداخل فبقى جمٌعاا  كسرت قد الحصن أبواب

 العسكر من فٌها كان من أكثر فخرج إلٌهم الؽارة من وأٌسوا المعافا ابن مع السودة فً األتراك عسكر من محصوراا  كان من

 من معه ومن هو الناعً قرن المسمى وهو السودة عزان المعافا ابن ودخل قبل، من ذكرنا كما األهنوم جبل إلى اإلمام إلى ووصلوا

 أهل وربٌس الداعً، وحسن عٌون أحمد اآلؼا الترك عسكر ربٌس وكان كوكبان، عسكر من وجماعة الترك وخاصة خاصته

 فً المعافا ابن وحاصروا السودة مدٌنة السبلم علٌه اإلمام أصحاب ودخل المطهر، بن ٌحٌى علً مملوك أشول سنبل النقٌب كوكبان

شدٌداا  حصاراا  حصنه . 
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[ وكحبلن عفار ببلد فتح ] 

[  جبل إلى والعسكر القبابل من جماعة فً عرجاش بن زاهر الشٌخ تقدم أنه فذلك الببلد من وماٌوازهما وكحبلن عفار وأما[ 985/ق

 ٌسمى موضع إلى طلعوا ثم جٌش بنً إلى وؼٌرهم دهمة من معه بجماعة جحاؾ بن المهدى بن أحمد الدٌن شمس الٌسد وتقدم نٌسا،

 عسكر لؤلتراك محطة صبرة فً وكان قٌدان، ببلد إلى عرجاش ابن وتقدم فٌه فثبتوا وعفار، صبرة بٌن خراب حصن وهو شعبان

 عسكر فً رتبة عفار ببلد إلى الرحٌم عبد األمٌر أمره هارباا  حجة إلى وصل لما الشرؾ فً كان الذي ذماري أحمد جملهتم من كثٌر

ا  الدٌن شرؾ اإلمام بن الحسن بن والهادي األتراك، من أمٌر فٌها وكان كثٌر،  األتراك فقدم رتبة وؼٌرها األتراك من عسكر فً أٌضا

 الهادى بن أحمد السٌد وصل ولما وأصحابه، عرجاش بن زاهر الشٌخ فؤحربهم قٌدان ببلد فً حصن وهو المصنعة إلى منهم جماعة

 األعداء وهزموا والصبر النصر اإلمام أصحاب هللا فمنح األتراك، من صبرة فً من وبٌن بٌنه الحرب وقع شعبان إلى وأصحابه

 جبل إلى األتراك حرب وتحٌز الطاعة فً ودخلوا السبلم علٌه اإلمام أصحاب إلى صبرة أهل واجه كذلك كان فلما منهم، وقتلوا

 حجة إلى بعضهم وخرج بسبلحهم ٌرفقوهم أن على صلح وقع ثم جهة، كل من اإلمام أصحاب فحاصرهم خراب ٌومبذ   وهو جرع

 عشب وبنً وكحبلن عفار ببلد ودخلت الدٌن، تاج كحبلن حصن إلى معه ومن الحسن بن الهادي وهو بعضهم وطلع حورة فً فبقوا

 بن الحسن الدٌن شرؾ السٌد إلى والٌتها وكانت اإلمامٌة، األحكام فٌها ونفذت السبلم علٌه اإلمام طاعة فً الجهات هذه ٌوالً وما

كحبلن حصن فً وإخوته الحسن بن الهادي واحتاز الدٌن شرؾ  

ا  الدٌن تاج  صنعاء إلى باألتراك لحق وبعضهم الحسن أوالد بعض اإلمام إلى وواجه الحصن السبلم علٌه اإلمام تسلم ثم قلٌلة، أٌاما

سنة نحو بعد اإلمام إلى تسلم حتى وؼٌرهم همدان من لؤلتراك والة فٌه وكان عفار حصن على الحصار ووقع . 
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[ مدع فتح ] 

 أن وذلك واألتراك، هللا رحمه عامر السٌد بٌن تٌس جبل فً كانت التً الحروب خبلل فً مدع فتح وكان مدع، فتح: به هللا نفع وقال

 المحرابً علً بن محمد بن أحمد الدٌن شمس األعلم األكمل والسٌد الدٌن، شرؾ بن الحسٌن الدٌن شرؾ اآلل مفخر العبلمة السٌد

 وقت الؽد من ودخلوه واحدة لٌلة مدع أهل أحربوا ثم والعسكر القبابل من معهما من فً مدع نواحً إلى التقوا[ 986/ق] هللا رحمه

 الباروت إال ذلك وؼٌر وسبلح أثاث من فٌه ما جمٌع وانتهبت وؼٌرهم، الوالة من فٌه من جمٌع فقتل قهراا، الشمس شروق

فٌه بقً فإنه والرصاص . 

 عشر اثنً السبلم علٌه اإلمام أصحاب من الوقعة هذه فً واستشهد النساء، بٌن اختفى واحد ؼٌر الحصن أهل من ٌسلم لم أنه وروي

 رتبة فٌه وكان وأمنعها، الحصون أحصن من هذا مدع حصن ألن ثبلء فتح بوقعة شبٌهة الوقعات أعظم من الوقعة هذه وكانت رجبلا،

 علٌه لئلمام ونصره سبحانه هللا بتؤٌٌد إال ذلك كان ما( الحمد فله) بسرعة فتحه وتعالى سبحانه هللا فٌسر وهمدان األتراك من قوٌة

 الدٌن شمس السٌد وتقدم ثبلء إلى تعالى هللا أٌده الدٌن شرؾ بن الحسن الدٌن شرؾ السٌد رجع مدع فتح بعد ثم وأصحابه، السبلم

مدع إلى رجع ثم ذلك إلى دعا لؽرض حضور إلى محمد بن أحمد . 

(1/492) 

________________________________________ 

[ المؽرب حروب ] 

 من عرض وما هللا رحمه الحماطً علً بن ٌوسؾ اآلخرٌن وأوٌس الدٌن نجم العبلمة لسٌدنا اتفق ما ذكرنا فقد المؽرب حروب وأما

 أخبار وأول تعالى، هللا رحمه الدٌن شمس الحاج أخبار بعض مع هللا رحمه الحماطً ٌوسؾ بن علً العالم القاضً الشهٌد ولده ذكر

 الشهٌد ولده إلى اجتمع األمور وقرت الزعازع سكنت لما أنه السبلم علٌه موالنا عم علً بن عامر الدٌن جمال الشهٌد العالم السٌد

 جانب وؼلظ راجح بن ناصر الشٌخ حً إلٌها وتوجه إلٌها، وما ووصاب رٌمة وببلد ذمار، ومؽارب آنس ببلد من المؽارب عٌون

 الزٌدٌة ببلد بحروب باشتؽالهم الظالمٌن من امتنعوا فإنهم الشافعٌة ببلد سٌما القبابل مع واختبلؾ طوٌلة أخبار وفٌها الحق، دولة

 فً عتمة ببلد فً فؤحربوه تقدم كما راجح بن ناصر الشٌخ ببلدهم نزل فممن بٌنهم ذات فً واختلفوا ببلدهم وحفظوا هللا كثرهم

 الشٌخ لحرب المنتصب وكان هللا، رحمه الدٌن جمال القاضً فؤدركه فٌها وحازوه الثبلثاء ببلد من المنصورة ٌسمى منها موضع

 وأصحابه البحري انهزم هللا رحمه الدٌن جمال القاضً وصل فلما قبابل، وإلٌه البحري معوضة بن هللا عبد الشٌخ راجح، بن ناصر

ا  القاضً إلى ووصل ببلده لبعض وخراب شدٌد حرب بعد[ 987/ق]  ابن ٌرى ال وأنه القاضً إلى بالمواجهة نفسه وستر مواجها

 قبابل فمال آنس إلى سرى حتى وؼٌرها عتمة ببلد من القبابل افترقت ثم المؽارب أكثر إلٌه واجتمع القاضً، فقبله ٌراه وال راجح

 البصٌر أحمد الشٌخ معهم فجعل نزار لقبابل جهته من لهم ٌنصب أن القاضً على عولوا واآلخرٌن الداعً، لهذا راجح ابن مع حمٌر

الطابفتان فاجتمع نزار على السبلمً  
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 ومعه الزوم محمد األمٌر علٌهم خرج تقدم كما الحبشة من علً الباشا وصل فلما وحروب، أخبار ولهم وصاب، ببلد وفتحوا معاا 

 بسبب وتمنعوا كذلك، رٌمة ببلد وفً ودخلوه وصاب من فهزموهم والعجم العرب من خمسة أو آالؾ أربعة فوق كثٌرة طوابؾ

 كانوا البٌت أهل فً عقابدهم ولضعؾ أهلها، علٌها وتؽلب فتحها من ٌتمكنوا لم سنٌن السبلم علٌه موالنا بحروب العجم اشتؽال

 تقدم ما اتفق ولما البعٌد، والضبلل الشدٌد، الزٌػ من باهلل فنعوذ ومخالفته، محاربته على وهم له وٌنصرون الروم لسلطان ٌخطبون

 حسن الوزٌر ٌعنً بٌنهما فٌما وكان حسن، بالوزٌر متفقاا  صنعاء دخل خوالن قضٌة بعد هللا رحمه ال باشا علً وصول من ذكره

له آمن ؼٌر وهو كربه لتفرٌج أحبه وقد الصفا وإظهار مصانعة هللا رحمهما ال باشا وعلً . 
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 الصرٌات إلى علً للباشا مشٌعاا  خرج هللا رحمه ال حسن الباشا إن ثم علً، للباشا الكراهة وٌظهر خوفاا  أشد فهو هللا لعنه سنان وأما

 فٌها وله بها، مؽرماا  وكان إلٌها، وما رٌمة فتح ٌرٌد علً الباشا وخرج أٌام، أربعة معه وأقام سنحان ببلد من أعشار رٌشة من أعلى

 مع مواالة ولهم رٌمة ملوك وكانوا جعفر بنً مواضع من ظلملم ٌسمى منها موضع فً األولى والٌته فً مقٌماا  وكان طوٌلة، أخبار

 كان فلهذا الطروس، منه ماتنزه وعنهم عنه روي ولقد ومساكنهم، أوالدهم واتخذ األول األٌام فً علً الباشا هذا فؤذلهم أخبار العجم

 إن ماسٌؤتً أمره من فكان الطرٌق تلك وٌمضً البلد تلك عن الٌبرح أنه أعداإه وعرؾ الموضع ذلك إلى والعجلة رٌمة إلى مبادرته

 بجموع رٌمة لفتح توجه جانبها وأمنوا فتنتها سكنت قد المشارق أن هللا لعنهم وقدروا الصرٌات فً استقر ولما قرٌباا، تعالى هللا شا

 المبلحً داود الشٌخ عند وأثقاله خزابنه من كثٌراا  جعل ثم ألهان،[ 988/ق] ببلد فً أحط حتى والعرب العجم من كثرة وأمراء هابلة

 كلها المؽارب واجهت ومنها الدوٌدي، الدهاق الشٌخ ببلد إلى خرج المستعان،ثم هللا الظالمٌن إلى والمٌل الرباسة أهل من وكان

 فً وكانوا وانفردوا وؼٌرها عانز أعمال من فٌوش إلى وؼٌره علٌه هللا رحمة الحماطً ٌوسؾ بن علً الشهٌد القاضً وخرج

 البٌوت وأسفال الشواهق فً اإلختفاء لشدة والشرب األكل من امتنعوا خواصهم من واحد ؼٌر أخبرنً كما كانوا أنهم بحٌث مشاق

 قوماا  وقتل السلؾ ٌسمى منها موضعاا  ٌفعان ببلد إلى المخذول خرج ثم اللٌل فً إال ٌظهرون ال ألنهم الخبلء إلى ٌحتاجون لببل

وسلخ آخرٌن، وصلب  
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هللا قاتله جلودهم . 

(  قبابل بعض لؽزو العسكر من عدة أمراء أمر كان وقد الباشا مع كان إنه الرٌمً ثم اإلسبلفً المقبح إبراهٌم بن علً الشٌخ قال

 سبع تردد للعادة مخالفاا  مطراا  اللٌلة تلك فً هللا فؤرسل وكبٌراا  وصؽٌراا  وأنثى ذكراا  ٌقتلوهم أن وأمر الباشا بهذا معهم خبر وال السلفٌة

 األمٌر منهم سموه أمٌراا  ووصاب عتمة على ولى ثم ،(هللا ونجاهم عنهم بالكؾ الطاؼً هذا فؤمر مقصدهم، وبٌن بٌنهم فحال مرات

 وحصون ٌفعان وشحن وقتها ؼٌر فً الحبوب استعجل أنه بحٌث والجور الظلم فً وبسط بهلوان علً األمٌر واآلخر مهردار، علً

 .رٌمة
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 سابقاا  وأخذه وملكه حزر حصن على احتال قد الطلٌلً رسام بن صبر الربٌس الشٌخ وكان منه، المسلمٌن إراحة هللا أراد ولما نعم

 بن صبر بن سعٌد الكبٌر الربٌس الشٌخ ولده ثم مدة، فٌه العجم على وامتنع فٌه واستقر الجعفرٌة، حصون من وؼٌره جعفر بنً على

 أمنوا لما ألنهم الحٌمة جهات فً معه وصاروا االعتقال فً معه كانوا الذٌن جعفر بنً بعض وأخرج سراا، هللا لعنه سنان كاتبه رسام

 آؼا صبر أن وأظهر الحٌمة عر فً وصار إلٌها وما الحٌمة هللا رحمه ال وسنان إلٌها، وما رٌمة علً الباشا خرج المشرق جهة من

 سنان من مفتسحون أنهم على حصنهم أدخلوهم ثم آنس، مشابخ ببعض واستجارا هربا الجعفري سلٌمان بن علً بن وأحمد الجعفري

 الطاعة له صبر بن سعٌد فؤظهر بؽٌره، ٌرضى وال المعهود على ظلملم ٌرٌد أنه علً الباشا هذا هوى من عرفوا وقد هاربون أو

 مما الطرٌق جانب فً اللٌل فً فكمنوا ظلملم إلى فٌه نزل[ 989/ق] الذي الٌوم فعزموا منه، وببلده وحصنه نفسه حافظ وهو وكذا

 والطول، العجٌبة والصنعة العمارة فً قلٌل مثله أن بحٌث مراش المسمى ابتناه الذي النقٌل فً جنوده وانحدرت حزر حصن ٌلً

 رماه ثم رأسه فً بحجر بعضهم فرماه ممالٌكه خاصة فً المحطة آخر فً ٌكون أنه عرفوا وقد وؼٌرها، ضعٌفة دابة لكل وتسهٌله

 راع فما الممالٌك، من معه قاتل من القبابل قتل وقد علٌه، القبابل ٌؽلبهم ال خوفاا  رأسه الممالٌك فاحتز أٌضاا  رأسه أصابت ببندق آخر

 صبر بن سعٌد أصحاب طلع وقد ممالٌكه من وجماعة هو مقتوالا  فوجدوه الجنود فعادت الباشا، قتل: ٌقول والصابح إال المحطة أول

حتى الذل العجم فً فحصل فٌه، وامتنعوا حصنه  
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 صبر بن سعٌد الشٌخ مع القبابل علٌهم اجتمعت وقد عنهم، فدافع الٌمنً الجماعً جعفر األمٌر إلى والذوا النسوان نهبتهم لقد

 معهم ٌحمل من عرضوا أنهم وسمع ورأى حضر ممن المذكورة القبابل من الرفاقة أخذوا حتى األمر وعظم كسمة، فً فحازوهم

 شٌخ كل على ٌكتب والكاتب ٌحملونها، أنهم على القبابل فؤقبل الببلد، من خروجهم على الصلح بعد القبابل من واألثقال الخزابن

 حاصل حمولته أن أحس القبابل بعض أن حتى أصحابه من الحمال واسم الشٌخ اسم وٌثبت للجمال السهل إلى حملوه ما وأصحابه



 أخذت ثم مثبلا، فؤرسلت المقالة هذه على فؤثبته اسمه ذلك أن الكاتب فظن داري الشٌخ( لك إلٌك: )فقال اسمك؟ ما: الكاتب له فقال

بالسبلمة الكثٌرة المحاط ورضٌت علٌها وتؽلبوا القبابل حمله مما الخزابن أكثر . 
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 فً موقعة فالخزابن الدفتر ذهب إذا: قال فٌما فقال العواقب خوؾ من الدفتر رٌمة مشابخ بعض علٌه أخذ الكاتب هذا أن وٌروى

 نصبوا وقد بعدها الفشل فٌهم فحصل فٌه ٌستقرون أنهم وظنوا وصاب إلى المحاط وخرجت بذلك، ٌخبر لببل وقتلوه فاؼتالوه صدره

 عتمة من فانحدر الحال، عظٌم مال ذا على األمٌر هذا وكان وؼٌره، الرازحً شرهان الشٌخ أخبرنً كما مهردار علً األمٌر لهم

 للعادة مخالفاا  عظٌماا  مطراا  هللا فؤرسل رٌمة من أخرجوا الذٌن لؤلمراء مستقٌماا  هنالك وخٌم ووصاب عتمة بٌن فٌما النار وادي إلى

 إخراجه، من تمكنوا حتى شجرة فً المذكور وتعلق الوادي، جنبات فً أصحابه وتفرق وخٌامه وأثقاله محطته فاحتمل السٌل فنزل

 من فخرجوا حال بعدها له ٌلتبم فلم علٌه هللا مسبل نبٌه لولد تعالى هللا إمداد من وهذا ،[:98/ق] سابرة وعبرة ظاهرة آٌة وكانت

التدبٌر من هللا رحمهما ال وسنان حسن الباشا من ٌؤتٌهم ما على وتفرقوا الٌمن، جهات وصاب . 

 حوالً موضع فً األٌام تلك فً السبلم علٌه اإلمام عند كان إنه: قال الحضوري البرٌشً علً بن صبلح الفاضل الفقٌه وأخبرنً

 لٌلة رأٌت حتى للحوزة شهارة نصعد هممنا كنا قد: السبلم علٌه قال هللا، رحمه ال باشا علً قتل بلؽه لما: قال األهنوم، من المحراب

ٌقول قاببلا  البشرى هذه : 

بظالم سٌبلى إال ظالم وال....  فوقها هللا ٌد إال ٌد من وما  
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 رحمه الحماطً ٌوسؾ بن علً الدٌن جمال الشهٌد القاضً وأما علً، الباشا اؼتال الذي هللا رحمه ال سنان أن رإٌاال مصداق وكان

 االختفاء، من وخرجوا المذكور الباشا قتل لهم صح لما فإنه إلٌهم انضم ومن عاطؾ الشٌخ وصنوه راجح، بن ناصر والشٌخ هللا

 فً راجح بن ناصر الشٌخ إلٌها فسارع المذكور بالباشا تلحق خزانة ومعهم العجم من ربٌس وعلٌهم عسكر الباشا لحق قد وكان

 من وأسروا منهم جماعة وقتلوا علٌها فاستولوا رٌمة حدود من القحصة ٌسمى موضع فً مقرا ببلد من قبابل إلٌهم وانضم جماعة

 قتله بلؽه فلما المذكور، للباشا خزابن على بندقاا  وثبلثٌن مابة بنحو كبرابهم من آؼا حسن ٌسمى العجم من ربٌس ألهان فً وكان بقً،

 كٌفٌات على معه ومن وقتلوه فؤخذوه هنالك موضعاا  قران حجر فً الحق جنود به أحاطت ثم الدهاق الشٌخ ببلد دخل حتى نزل

 فؤحط شوبان أحمد األمٌر ٌسمى أمٌر هللا رحمهما ال حسن والوزٌر سنان عند من وصل ذلك كان ولما سبلحهم، وؼنموا مختلفات،

 زالت فبل منه أسفل موضع فً الحق وجنود ألهان شرؾ العجم ولزم ستران نقٌل رأس إلى تقدم ثم ألهان، فً موضعاا  خذاو فً

 القبابل من إلٌهم انضم ومن العجم وأخرب الهزٌمة بعد حرم وهتكت وانهزموا، القبابل عجز ثم أشهر، تسعة من قرٌباا  قابمة الحرب

 بعض وأن المصاحؾ، من فٌها وما المساجد أحرقوا أنهم واحد ؼٌر لً حكى ولقد ٌإفكون، أنى هللا قاتلهم المساجد حتى الشرق جبل

 القاضً إن ثم هللا، لعنهم النار إلى ردوه حتى العجم قبل من علٌهم المستقٌم فضربه المصاحؾ من شًء إخراج أراد القبابل جهلة

الحٌمة إلى عاد ثم عانز جهات وعاد انهزم الدٌن جمال . 

(1/500) 

________________________________________ 

[ لئلمام األهنوم مواالة ] 

[ تعالى هللا رحمه الشهاري سعٌد بن قاسم المجاهد الفقٌه حً رواٌة إلى ولنرجع: فصل[ 9;98ن . 

 تعاقدنا حتى اإلمام إلى الدعا األهنوم فً أظهرنا وادعة فً والحرب أسد عٌال ببلد شرقً فً السبلم علٌه اإلمام ظهور صح لما: قال

: وقالوا المعافا، ابن مع الذٌن والعسكر المشابخ قرابة وبٌن بٌننا اختبلؾ فحصل الببلد، فً الخبلؾ وإظهار النار إلصاء على

 لصاحبه واحد كل ٌرسل حتى واحدة لٌلة النار تؤخٌر على الرأي فاتفق هبلكهم، سبب الظالمٌن أٌدي فً وأصحابنا ذلك إظهاركم

 تقدم كما وادعة إلى انحازوا والعسكر الخبلؾ وأظهروا النار األهنوم جبال جمٌع ألصى الشمس ؼروب بعد كان فلما وفعلوا، ففعلنا

 السٌد إلى إلٌها وما وظلٌمة الشهاري محمد بن علً الفقٌه إلى األهنوم اجتمعت ثم كثٌراا، الحمد وله ٌخافونه، كانوا مما هللا وسلمهم



 فحاصروه وادعة من المعافا ابن انهزم قد وكان فؤخذوها، بالسودة فؤحاطوا شظب ببلد وتقدموا المهدي بن إبراهٌم بن المهدي العبلمة

 النار رأوا فلما قبابلهم وأما شٌخاا، ثبلثٌن حول األهنوم مشابخ ومعه وادعة من) عزم قد وكان تقدم، كما اإلمام موالنا إلى استؤمن ثم

 بن المهدي المجاهد العبلمة السٌد الناعً قرن فً له والمحاصر األهنوم، إلى الساعة تلك ؼٌره ومن التحٌد من عزموا ببلدهم فً

 ولما األهنوم، عسكر فً الشهاري محمد بن علً والفقٌه وؼٌرهم ظلٌمة عسكر فً علٌهما هللا رحمة الجحافً المهدي بن إبراهٌم

 ألن هللا رحمه إبراهٌم بن المهدي السٌد ٌد إلى إال ٌخرجون ما قالوا عنده الذٌن األهنوم مشابخ إن: قال الخروج المعافا ابن طلب

أهل من الشهاري صاحبهم  
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________________________________________ 

 بن محمد اإلسبلم عز موالنا وصول اشترطوا األتراك عسكر من السودة فً من وأما هللا، رحمه السٌد ٌد إلى فخرجوا والؽدر الجرأة

 اإلمام عند إلى فؤخرج المعافا بن هللا عبد والفقٌه ٌزٌد عٌال جبل إلى بهم وعزم فوصل السبلم علٌه باهلل المنصور المإمنٌن أمٌر

 السبلم علٌه اإلمام صهر وهو جحاؾ بن المهدي بن علً الدٌن جمال السٌد بٌت اإلمام له وبرز حبور إلى السبلم علٌه باهلل المنصور

 والفقهاء السادة نفوس فً ودخل السبلم علٌه باإلمام واختص وأمور مواقؾ ولهم السودة، إلى السبلم علٌه اإلمام طلع أن إلى وبقً

 الخالق عبد بن صبلح الدٌن صبلح العبلمة وللسٌد المذكور، من وحذروه السبلم علٌه لموالنا ونصحوا المبلزمٌن[ 994/ق]

ذكرت قد ونصابح موالنا إلى قصابد المسوري الحسٌن بن علً العبلمة وللقاضً ). 

 وابن عٌون آؼا أحمد علٌهم الترك أصحاب من الظلمة عسكر من وكثٌر المعافا ابن إن: به هللا نفع محمد بن أحمد العبلمة السٌد قال

 أمٌر بن محمد اإلمام ابن مسٌر وطلبوا كثٌراا  وكانوا حصنهما فً ٌعنً السودة فً احتازوا سماه ربٌساا  كوكبان ومن البٌطار،

 السبلم علٌه اإلمام إلى عاد ثم وعفار، مدع جهة إلى وعاد ٌزٌد عٌال ببلد من المضلعة إلى بهم فسار لٌرفقهم السبلم علٌهما المإمنٌن

 وكان وٌصانعه، المعافا ابن ٌحب من بسعاٌة حصنه على وأبقاه واستخلفه معظماا  اإلمام عند المعافا ابن وبقً تقدم، كما السودة إلى

 هلك كان وقد جوعاا  ٌهلكوا لببل والمحابٌس الرهابن بجرٌرة القول ذلك أهل فؤعجله الحصن من إخراجه السبلم علٌه اإلمام رأي

م:;97]وألؾ سبع عام محرم أو القعدة فً وذلك الخطاب، قبل أكثرهم ]. 

(1/502) 

________________________________________ 

[ شهارة فتح ] 

 جمٌمة وحصن الظاهرة، وحصن باهلل المحروسة شهارة حصن علٌه هللا وفتح سٌران جبل فً السبلم علٌه موالنا استقر ولما نعم

 الحمزي سامالح بن علً الدٌن جمال الشٌخ بٌد الحصون هذه وكانت الشرؾ، كحبلن وحصن السخدا جمٌمة وحصن ظلٌمة،

 .الصرٌمً

 الحصون وكذلك ،[م9;97 اكتوبر94] وألؾ ست سنة األولى جمادى شهر أول فً شهارة فتح كان: به هللا نفع أحمد السٌد قال

إلٌهم وأحسن الببلد فً والتها وقرر المذكورة . 

 وكانت العرب، على المذكور والشٌخ الترك، جماعة على آؼا مقلوش ٌسمى العجم من آؼا الشٌخ مع وكان: هللا لطؾ بن عٌسى قال

 تفصٌلها، أضبط لم السبلم علٌه موالنا كرامات من أسباباا  لتوبته وأخبروا الصواب إلى المذكور الشٌخ هللا فهدى مضبوطة مشحونة

 شاة سلخ المذكور شٌخال أن مكاتبة بقاه هللا أطال الجحافً المهدي بن إبراهٌم بن علً الدٌن جمال المقام السٌد الوالد أخبرنً ما منها

 القبابل عٌار قاعدة على اللوح ٌفتش وعادته بنفسه للشاة السالخ هو قال المذكور الشٌخ وأن قاسم، اإلمام مكتوباا  الشاة لوح فً فوجد

 وذكر ذلك مثل الشهاري عابد بن ناصر الفاضل الفقٌه من وسمعت وانتشر، ذلك وظهر بالفضة اللوح هذا وحلى اآلٌة، هذه فرأى

ذلك ؼٌر . 

(1/503) 

________________________________________ 

 كل ٌرمق وكان وجهاتها، كحبلن ببلد من وكذا النصر ٌؤتٌكم[: 999/ق] ٌقول كان أنه السبلم علٌه أصحابه من واحد ؼٌر وأخبرنً

 وببلد عفار، وببلد شاور وبنً األعرام، حٌش بنً ببلد وهً الببلد تلك ألصت أن من أسرع كان فما النار، فٌها تقد متى الجهة لٌلة



 صبلح بن الدٌن شرؾ بن الحسن الدٌن شرؾ الفاضلٌن العابدٌن السٌدٌن بقدوم بالبشرى وإذا واحدة لٌلة فً إلٌها وما كحبلن

مر كما الببلد تلك أجابته وقد حٌش بنً إلى بركاتهما عادت الؽربانً هللا عبد بن وصالح الحمزي . 

 حضرت أنها علٌه هللا رحمة والده طرٌق من أظن بلؽه أنه بقاه هللا أطال الدٌن سعد بن أحمد الدٌن صفً العبلمة القاضً وأخبرنً

 إن اآلن ٌؤتٌكم: فقال الخطٌب؟ من موالنا ٌا: القابل فقال للصبلة وتؤهبوا علٌه هللا سبلم الحسن السٌد عند حٌش بنً فً جمعة أول

 سعد القاضً سٌدنا فوصل: قال الصادقة، الفراسة من ذلك وإنما بالقاضً له علم وال السودة من الدٌن سعد القاضً تعالى هللا شاء

 حصن على جعل ثم حاصره، من الحصن على وجعل فؤخذها كحبلن ببلد تقدم ثم رأسه، فً والخطبة السودة من هللا رحمه الدٌن

تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما باهلل المحروسة ثبلء حصن فً واستقر ، تقدم كما عنوة فؤخذه ثبلء حصن على وتقدم حاصره من عفار . 

(1/504) 

________________________________________ 

[ الشرؾ ببلد فتح ] 

 بن حسن المجاهد والقاضً هللا، رحمه الحٌدانً الهادي بن هللا عبد الشهٌد السٌد لفتحها السبلم علٌه اإلمام فؤرسل الشرؾ ببلد وأما

 القاضً وقدم الحقار، جهات إلى المتقدم الهادي بن هللا عبد الدٌن فخر السٌد وامتد والمجاهدٌن، المشابخ من وؼٌرهما بشاري علً

 وقصدهم عبد بنً ببلد إلى القبابل من معه بمن حسن القاضً وقدم وخٌران حجور، وقبابل وعاهم ضاعن فؤجابه نهم ببلد حسن

 قرٌة بلؽوا أن إلى أثرهم فً السبلم علٌه اإلمام أصحاب ٌزل ولم أعداءهم، وهزم المجاهدٌن هللا فنصر طهننة فً الذٌن األتراك

 هذه وبعد العشرٌن، تبلػ ال السبلم علٌه اإلمام أصحاب وبنادق وأربعمابة، األلفٌن نحو بنادقها كثٌرة األتراك جنود وكانت فصر،

 ودخل القبابل، فؤخذه طهننة فً أثقالهم من كثٌراا  وتركوا حجة، إلى الرحٌم عبد عسكر من معهم ومن األتراك عسكر انهزم الوقعة

 المحرق، طرٌق من الحقار أهل من أجابه بمن الهادي بن هللا عبد الدٌن فخر السٌد وطلع قتال بؽٌر الشرؾ ببلد اإلمام أصحاب

[ 994/ق] السبلم علٌه اإلمام مواالة إلى عادوا ثم بالترك فلحقوا مشابخهم كبار وأما جمٌعاا، أهله وأطاع الشرؾ بجهات واستقر

أعلم وهللا. نقل كما ظاهراا  . 

(1/505) 

________________________________________ 

[ حجة حروب ] 

 إلى تقدم اإلمام موالنا فإن السبلم علٌه اإلمام موالنا أسر فً الرحٌم عبد األمٌر ومصٌر حجة حروب وأما[: حجة حروب فً] فصل

 لببلد والٌاا  بركاته عادت الشرفً محمد بن أحمد اإلسبلم شمس العبلمة السٌد وجهز الشرؾ، ببلد فتح بعد ظلٌمة أعمال من حبور

 نهضات وله جمٌعاا، الشرفٌن وملك وؼٌره المحبشً ناصر الشٌخ إلٌه صار وقد الظالمٌن، أعوان من فٌها من فطرد الشرؾ

 فؤمد حجة فً األمر وعظم وؼٌرها، حجة إلى أمداداا  وأرسل اإلمامٌة، الدولة وعمر الشرعٌة، األحكام وقرر تهامة، إلى وؼزوات

 عادت المطهري هللا عبد بن الدٌن أمٌر العبلمة السٌد العترة شٌخ الرحٌم عبد لحرب السبلم علٌه اإلمام أرسل وقد سٌؤتً، كما بنفسه

 سار السبلم علٌه اإلمام ظهور بلؽه فلما مختفٌاا  قدم بٌت فً هللا رحمه الدٌن أمٌر السٌد وكان وؼٌرهم، الشٌعة من عٌون فً بركاته

 حجة والٌة السبلم علٌه اإلمام إلٌه وأرسل ومعاونتهم، بحفظهم علٌه فعولوا اإلمام والوا قد أهله ووجد عفار ببلد من نٌسا فوصل إلٌه

 حتى عنا ٌفرج ومن: جوابهم فكان العجم، وراسل والذنوب مبٌن إال معه ٌبق لم حصونه علٌه وأخذ فضاٌقه الرحٌم عبد لحرب فتقدم

 تقدم، كما محمد بن أحمد بالسٌد السبلم علٌه اإلمام وأمده تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما السبلم علٌه اإلمام بمواالة فاحتال عنك، نفرج

 محمد موالنا بولده السبلم علٌه اإلمام هللا أمد عام مضً وبعد العدو، فً ونكاٌة جهاد وله فاتكاا، وكان عرجاش، بن زاهر بالشٌخ ثم

الشٌخ حبور إلى السبلم علٌه اإلمام إلى ووصل شمسان الشٌخ والى من وأول وأهله بالظفٌر هللا وفتح تعالى، هللا شاء إن سٌؤتً كما  
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________________________________________ 

 مع قال فإنه الحدٌث وصدق العرابة عنه ٌروى وكان الزمان، ذلك فً المعظمٌن من وكان حجة ظفٌر شٌخ الحصٌن الكبٌر الربٌس

( رمٌن مد رمٌن مد: )جدك عند القٌامة ٌوم تقل ال بوصولنا نفسك على موالنا ٌا اشهد: الظفٌر بلؽة السبلم علٌه اإلمام إلى وصوله

 الهٌجة صاحب زٌد أبو الربٌس الشٌخ وصل إنه ثم جانبه، وعظم حجة ببلد أكثر الدٌن أمٌر السٌد فؤجاب نصل، لم أنا تقل ال ٌعنً

 أول فً ذاك إذ باهلل المإٌد اإلمام وموالنا[ 995/ق] السبلم علٌه صحبته فكان سٌران من حبور إلى محمد موالنا قدوم ووافق وؼٌره



 جموع حبور فً وكان الشرٌؾ، بمنصبه ٌلٌق كما والدنٌوٌة الدٌنٌة لؤلمور ومعرفة حدة فٌه السبلم علٌه صؽره من وكان التكلٌؾ،

 من وكان اآلنسً عباس بن علً بن محمد الصالح العدل الفقٌه أخبرنً ما: منها حسنة، ومراجعة وؼٌرهم العلماء من ناحٌة كل من

 بن إبراهٌم العبلمة سٌدنا حً أن بركاته عادت الؽشم هللا عبد بن محمد الزاهد العبلمة القدوة سٌدنا مسجد وإمام الصالحٌن، هللا عباد

مسابل أعد وقد حجة من وصل مسعود : 

(1/507) 

________________________________________ 

 تقرر قد لما االنتصار منه اإلمام وعرؾ السبلم علٌه موالنا سؤل وأنه المسابل، من وؼٌرها الرجاء بٌع إبطال فً الوجه ما: منها

 نفسه وفً القاضً فعزم قال، كما أو مدركة المسابل وهذه الجهاد، إلى الدٌن أمٌر بالوالد إلحق: قال أنه جواباته من سمع وقد عنده

 ٌوم فً شافٌاا  جواباا  علٌها الجواب فً اإلمام أخذ انفصل لما ثم ، الحال تلك فً الجواب السبلم علٌه اإلمام على عسر أنه وٌظن شًء

 استٌفاء القاضً فؤعجب قال حجة، فً إال الجواب له ٌدفع وال القاضً مع ٌسٌر أن الرسول أمر ثم موجود، وهو: قال عزمه،

عنهما المنهً والمراء الجدل طرٌق عن المٌل لمحبة الصفة على إرساله فً النظر وحسن به، اطمؤن الذي الجواب . 

(1/508) 

________________________________________ 

[ حبور إلى اإلمام وصول ] 

 وكثرت الوفود، ووفدته[ م9;97] وألؾ ست عام شعبان فً حبور إلى السبلم علٌه اإلمام وصول إن: به هللا فعن أحمد السٌد قال

 وقال له، اإلمام تعظٌم من كثٌراا  ووصؾ مسعود، بن إبراهٌم القاضً وصول وذكر الواسع، العطاء وأعطى واألرزاق الفتوحات

 ووفد الجهة، تلك فً الزٌدٌة فقهاء كبراء من وهو آنس ببلد من الحضرانً صبلح بن علً الدٌن جمال العالم الفاضل الفقٌه ووصل

 تلوح الكمال مخابل أن إال لحٌته تنبت لم السن حدث ٌومبذ   وهو الحماطً ٌوسؾ بن علً الشهٌد الفاضل المجاهد الفقٌه حبور إلى

 أقصاها بلػ حتى الرباسة درج ٌرتقً السبلم علٌه اإلمام مقام من عودته بعد هللا رحمه ٌزل ولم إلٌه، تشٌر الرباسة وأٌدي علٌه،

 العدو، وهابه الجمهور، عند صٌته وظهر األمور، وساس جهاده، حق هللا فً وجاهد منتهاها، بلػ حتى السٌاسة أقطار على وٌستولً

 إن ثم تعالى، هللا شاء إن سٌؤتً كما ؼدراا  فقتله الحٌمة مشابخ من الدٌن أعداء بعض به ؼدر أن إلى األمر وانتهى الصدٌق، ورجاه

 وأصحبه محمد اإلمام موالنا ولده توجٌه[996/ق]استرجح تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما السودة فً استقراره بعد السبلم علٌه اإلمام

السبلم علٌه محمد موالنا مإدب الشظبً داود بن هللا عبد بن صبلح الصالح الفقٌه ،منهم والفضبلء السادة من جماعة . 

 أكثرها فً الٌد كثٌرة، حروب الرحٌم عبد وبٌن السادة ٌعنً بٌنهم اتفق وقد الدٌن، أمٌر بالسٌد ٌلحقوا وأن لؤلمور معرفة عنه وٌروى

والخطاب المصالحة إلى ألجإه حتى الحق لجنود . 

(1/509) 

________________________________________ 

 العبالً فً الحٌدانً الهادي بن هللا عبد السٌد منهم الجهات، جمٌع من علٌه والمراتب شهرٌن قدر دار إنه: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 دار فً الوشلً إبراهٌم والسٌد الؽربانً محمد بن صبلح والشرٌؾ له، مبلزم الحصٌن والشٌخ مؤذن فً الدٌن أمٌر السٌد ووقوؾ

 وأرسل إخوته، أخرى وأرسل أؼضبوا بعضها وفً علٌهم اختلؾ بعضها وفً مراراا  باستدعابه السبلم علٌه اإلمام وأرسل حاجب،

 وربٌس الشاهل، صاحب إبراهٌم بن علً بن محمد السٌد السادة فعلى ربٌساا، طابفة كل على وجعل ومشابخ وفقهاء سادة اإلمام

 والصوافً مبٌن حصنه اإلمام له وشرط الحال صلح حتى الحسام علً الشٌخ المشابخ وربٌس الحسٌن، بن الدٌن سعد القاضً الفقهاء

 من المدان إلى إلٌه فوصل السبلم علٌه موالنا إلى وحفدته عسكره من معه من بجمٌع الوصول منه كان ثم كفاٌتهم، ولعسكره له وأن

 الزمان إمام ونصرة هللا سبٌل فً للجهاد معه ومن نفسه وحبس ذلك وأظهر فتاب واستتابه السبلم، علٌه اإلمام فؤنصفه هنوم أعمال

 تقدم ما منه كان حتى وؼٌرها ببلده بإرجاع وواعده الجهاد، أهل فً وعمدة تقدم كما هزم ألهل مدداا  السبلم علٌه فوجهه السبلم، علٌه

تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما األول حاله من أشر هو ما إلى والعود الؽدر من . 

(1/510) 

________________________________________ 



[ وادعة ببلد أخبار ] 

 أقؾ فلم الدٌن شمس ابن ببلد وأعمال العة ببلد ببركاته عادت) المحرابً محمد بن أحمد الحبر العبلمة السٌد دخول وأما: فصل

 السٌد الوالد حً ومن هللا، رحمه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد المجاهد العالم الفاضل الفقٌه من سمعت أنً ؼٌر( تفصٌلها على

 انتظاماا  عنه وذكرا ورجالها، بمالها وأمدته والمؽارب ومسور كلها العة ببلد دخل علٌه هللا رحمة أنه المهدي بن علً الدٌن جمال

 الطرؾ، بببلد واتصل انتشرت، ٌده على النواحً تلك فً اإلمامٌة واألمور تكاثرت، لدٌه العساكر أن حتى تدبٌره فً وقوة أمره فً

 حروب مدع ببلد فً ولهما به، هللا نفع الدٌن[ 997/ق] شرؾ بن الحسن الدٌن شرؾ الزاهد العابد العبلمة السٌد مع فٌها واجتمع

 وصؾ فً للبسامة تتمته فً بركاته عادت الشرفً محمد بن أحمد الدٌن شمس الحبر العبلمة السٌد قال كما عدٌدة ومبلحم شدٌدة

السبلم علٌه لموالنا ونصره هللا تؤٌٌد من شًء  : 

بشر من الفعل ذا ما قلت ثبلء وفً....  مدع فً كان فٌما ٌحدثك ومن  

(1/511) 

________________________________________ 

[ مسور ببلد فتح ] 

 الفاضل الحاج أرسل السبلم علٌه اإلمام إن: وجهاتها العة ببلد من إلٌه وما مسور فتح صفة فً به هللا نفع محمد بن أحمد السٌد قال

 إلى أهلها من عسكر بجماعة وصل ثم سراا، أهلها من جماعة فعاقد مسور ببلد إلى الؽشمً دعٌش بن علً بن أحمد الدٌن شمس

 صدور فً السبلم علٌه اإلمام أمر عظم وقد مسور جهة إلى عجٌب نقٌل وقعة بعد رجع ثم عجٌب، نقٌل وقعة قبل السبلم علٌه اإلمام

 فً المذكور دعٌش بن علً بن أحمد الفاضل والحاج الرجمً أحمد بن المهدي الدٌن جمال الفاضل العامل العالم الفقٌه فنهض الناس

 كوكبان، صاحب الدٌن شمس بن محمد بن أحمد األمٌر جهة من كثٌر عسكر وفٌها مسور، على وطلعوا الجهات تلك أهل من جمع

 وأعظم األتراك أعوان من وهو إلٌه، أمرها كلها الجهات هذه ٌوالً وما تٌس وجبل وقراضة وبحرة، والعة مسور جهات وكانت

 فوقع معروؾ، شًء سنة كل فً إلٌه للعسكر مسلمة عمهم ابن جامكٌة مع شًء منها لهم لٌس الببلد هذه له وتركوا أعضادهم

 أكثرهم رجل ثبلثمابة نحو فٌه كانوا مسور بؤعلى حصن وهو قابس بٌت فً الذٌن للعسكر السبلم علٌه اإلمام أصحاب من الحرب

 ومن أحمد الفاضل والحاج أحمد، بن المهدي الدٌن جمال الفاضل الفقٌه ٌدي بٌن إلى وخرجوا األمان وطلبوا فاستسلموا بنادق أهل

 فً كلها مسور ببلد وانضم وبكٌل حاشد قبابل من أكثرهم وكان ٌدٌه، بٌن والجهاد السبلم علٌه اإلمام طاعة على فعاهدوهم معهما

 على الحصار ووقع ذلك، وؼٌر المراوح وببلد نمرة جبل حد وإلى العباس وبنً مدع حصن حد إلى السبلم علٌه اإلمام طاعة سلك

وأقام السبلم، علٌه اإلمام إلى تسلم ثم مدة، عولً حصن  

(1/512) 

________________________________________ 

 أٌام فً أنهم فسمعت المحرابً محمد بن أحمد الدٌن شمس ابن السٌد وصل أن إلى مسور بجبل دعٌش علً بن أحمد الفاضل الحاج

 الفقٌه محضر فً ذلك معنى سمعت وكذا ألفاا، ثمانٌن زهاء فكانوا المدة تلك فً اإلمامٌة العساكر حصروا تعالى هللا رحمهما السٌدٌن

 خلل بذلك فٌحصل المؽارب إلى لهم فٌحلون أرزاقهم ٌجدون ال كانوا أمراءهم وأن هللا رحمه صبلح بن ٌحٌى[ 998/ق] الدٌن عماد

 أمٌر موالنا حً بحضرة ٌحدث بقاه هللا أطال الدٌن سعد بن أحمد الدٌن صفً العبلمة القاضً أٌضاا  وسمعت قال، كما أو المراكز فً

ا  الفقٌه وأن ذلك من بقرٌب باهلل المإٌد المإمنٌن  فٌصٌرون تجمعهم إلى ٌكون مما وكذا كذا عسكرك: باهلل المنصور لئلمام قال فبلنا

 السبلم علٌه اإلمام فضحك: قال شرهم، من ونسترٌح واحد ٌوم فً وٌهلكون واحداا  ٌوماا  هللا أخذهم األتراك بهم ٌقصد ثم واحدة محطة

 طرفة فكانت اسمه علً خفً فبلن سٌدنا ٌا لنا ٌجمعهم ذا من وجنودهم الترك وبقً باالجتماع ٌساعدونا فلعلهم أصحابنا أما: وقال

تقدم كما وثبلء مدع فتح وبعد . 

(1/513) 

________________________________________ 

 من إلٌه وما تهوال كانا هللا رحمه الؽشمً دعٌش بن علً بن أحمد الصالح العالم الحاج وحً أنه: هللا رحمه الدٌن عماد الفقٌه حً قال

 بن محمد باهلل المإٌد اإلمام موالنا بولده أمد الحال واشتد الحروب كثرت لما السبلم علٌه موالنا أن وأخبر السٌدٌن بنظر األعمال

 السبلم علٌه اإلمام إلى وعاد تقدم، كما المعافا ابن مع كانوا الذٌن العجم مصاحبة من عوده بعد وذلك علٌهما هللا سبلم المإمنٌن أمٌر



 سبلمتهما فاشترطا هللا لعنه سنان من الحصار علٌهما طال حتى والٌٌن فٌه وكانا الظفٌر ثم نٌسا إلى تقدم ثم شظب، فً عنده وبقً

تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما ومكره شره من هللا وسلمهما وخرجا معهما من وسبلمة . 

(1/514) 

________________________________________ 

[ سافوؾ وقعة ] 

 أسره وكٌفٌة ورضوانه علٌه هللا رحمة علً بن عامر الشهٌد السٌد وأخبار سافوؾ، وأٌام وحروبها الحٌمة جهة أخبار إلى ولنعد

 المحٌرسً ٌحٌى بن علً الفاضل القاضً لحً اتفق ما عامر السٌد بلػ لما أنه وذلك علٌه، هللا رضوان قبره وموضع به، والمثلة

 وحصلت سافوؾ دخل حتى زال فبل ومسدداا  ممداا  عامر السٌد خرج فوضى، الحق جنود من كوكبان ببلد فً من وبقً هللا رحمه

الحق لجنود فٌها الٌد هابلة وحروب مراكزة . 

 األحد ٌوم فً محمد بن أحمد األمٌر قصده المكان به واطمؤن الحصان مقفوز فً عامر السٌد استقر لما: تارٌخه فً عٌسى السٌد قال

 وأمر ترٌادة ٌسمى موضع فً المحطة من قرٌباا  فكان وألؾ ست سنة ٌرٌد[ م:;97 ماٌو :4] المذكورة السنة من شوال شهر سادس

 البنادق فتابل أطفؤ مطر هللا[ 999/ق] بقدرة فوقع عامر السٌد أصحاب لقتال بالنزول السبلم علٌه الدٌن شرؾ اإلمام آل من إخوته

 أهله من وقتل عسكره أعٌان من عدة فقتل السٌؾ فٌهم فوضعوا محمد بن أحمد األمٌر عسكر على عامر السٌد أصحاب وتكاثر

 بن الحسٌن بن علً وأسر الدٌن، شرؾ اإلمام بن هللا عبد بن محمد بن الباري ولطؾ الدٌن شرؾ اإلمام بن الدٌن رضً بن الهادي

 أخرى مرة عامر السٌد قصد ثم البلبال، حلٌؾ البال كاسؾ كوكبان إلى محمد بن أحمد األمٌر وعاد الدٌن، شرؾ اإلمام بن علً

 بٌن من وخرج به، فؤحاطوا جماعة فً بنفسه تقدم وقد اإلمام أصحاب وبٌن بٌنه الحرب وتبلزم ٌفعان له ٌقال محل إلى فوصل

 ذكر تعالى هللا رحمه الثبلبً ٌحٌى سٌدنا حً من وسمعت جماعة أصحابه من وقتل مقداماا، نبٌبلا  هماماا  وكان والسٌوؾ، األسنة

أحمد األمٌر هذا شجاعة . 

(1/515) 

________________________________________ 

 أنه وأٌقن به أحٌط قد سٌده أن عرؾ لما الوقعة هذه فً الدٌن شمس بن عبٌد كبراء بعض أن وروي: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 روى هللا رحمه قال ومات، افتلج حتى ٌكررها زال فما سٌدي، عسكر ٌا سٌدي عسكر ٌا سٌدي عسكر ٌا صوته بؤعلى صرخ مؤخوذ

 ونٌفاا، سنتٌن المراكزة مدة وكانت السودة، فً علً بن الحسن اإلمام أسره الذي بقرزان المسمى هو العبد وهذا الوقعة، شاهد من ذلك

 من وعدة المحروم الرحٌم وعبد محمد بن أحمد واألمٌر هللا رحمه ال سنان علٌه اجتمع إنه ثم شدٌدة وحروب عدٌدة مبلحم وفٌها

 الذي من أشد الثانً والحرب ٌوم كل ٌوماا، وعشرون تسعة وؼٌره خضر علً بن أحمد الشٌخ أخبرنً فٌما فؤحربوه العجم أمراء

 للمساء ففرقهم الناس بكثرة إعجاب بعض فحصل السبلم علٌه موالنا عند من ومدد بؽارة الشهاري علً الفقٌه وصله أنه حتى قبله

القتال وباكروهم الفرصة األشرار فاؼتنم . 

(1/516) 

________________________________________ 

 وحشد عساكره جمٌع فً سنان األمٌر فانتقل تعالى هللا رحمه عامر السٌد على وأعوانهم األتراك اجتماع: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 أول فً كوكبان ضلع فً الخلب بركة إلى فوصل وؼٌرهم وهمدان الٌمن من األتراك ٌد تحت بقٌت التً الببلد جمٌع من أمكنه من

 مطهر بن هللا عبد واألمٌر مطهر، بن الرحمن عبد بن الرحٌم عبد األمٌر ومعه[ م:;97 سبتمبر5] وألؾ سبع سنة من صفر شهر

 ذلك بعد تٌس جبل طلع وإنما حفاش فً وكان الدقاق علً األمٌر إن: وقٌل التركً، الدقاق علً واألمٌر الداعً، ٌحٌى واألمٌر

 ومن عساكره الدٌن شمس بن محمد بن أحمد[ :99/ق] األمٌر وجمع شوٌع بن المطهر بن علً واألمٌر التركً علً شملً األمٌر

أعلم وهللا. فارس ثبلثمابة نحو والخٌل كثٌر شًء فالرجل الخلب بركة فً كلهم واجتمعوا كوكبان وأهل أقاربه من أمكنه . 

(1/517) 

________________________________________ 



 معهم بكبلم وتكلم ذلك فً جمٌعاا  والرإساء األمراء جمع هللا لعنه سنان األمٌر أن الجمع ذلك حضر ممن أخبره عمن الثقة وأخبرنً

 ألنه عامر السٌد ٌعنً الرجل هذا على كلنا نجتمع أن والرأي باقٌة، منا ألحد ٌترك ال منا أحد لكل عدو الداعً هذا أن مضمونه

 من لنا بد ال واآلن حذره، لشدة ممكن ؼٌر ولكنه نفع وإال األولى هو لكان نفسه الداعً قصد لنا ٌحصل ولو لنا نكاٌة أصحابه أعظم

 صاحب ألنه كوكبان صاحب محمد بن أحمد األمٌر وهو منا إلىواحد أمرنا وٌكون المقصد، هذا على واحدة ٌد أننا بٌننا نإكدها عهود

 األمٌر إلى الحرب وتدبٌر األمر ٌكون أن األمراء كل وأجمع بٌده، األمر ٌكون أن كوكبان صاحب فامتنع عامر السٌد فٌها التً الببلد

 واألمٌر مطهر بن هللا عبد األمٌر مع الخٌل نجمع أن الرأي: فقال كان ما كابناا  ألمره ممتثل ومطٌع سامع أنه له واحد كل فحلؾ سنان

 السٌد وكان ورابهم، من هللا رحمه عامر السٌد ٌقطعهم أن من خشٌة مركزاا  الضلع فً بكر عند ٌبقون كثٌر عسكر فً الداعً ٌحٌى

 من معه عسكر فً الزكاتٌن حجر ٌسمى موضع فً باق اإلمام بن الدٌن شمس بن علً واألمٌر الحصان مقفوز فً هللا رحمه عامر

 وأهل األتراك من معه بقً ومن سنان األمٌر قصد ثم السبلم علٌه اإلمام أصحاب من ثبلء فً من ٌقطعهم أن من خشٌة كوكبان أهل

 فدخلوا قدامهم ما ففضوا األتراك كثر ثم كثٌر، الفرٌقٌن من وقتل كامبلا، ٌوماا [ فؤخبرهم] اإلمام أصحاب من الطوٌلة فً من كوكبان

 أٌضاا، رتبة القاهرة ٌسمى موضع وفً اإلمام أصحاب من رتبة الطوٌلة مدٌنة من بالقرب القرانٌع ٌسمى موضع فً وكان المدٌنة،

األتراك طرٌق وكانت  

(1/518) 

________________________________________ 

 فً كان من همهم جعلوا بل الحرب ٌتعرضوا لم األتراك كون مع دفعهم على القاهرة أهل ٌقدر ولم القاهرة من بالقرب الطوٌلة

 أصحاب ٌقدر ولم مواضعهم فً وانحصروا القرانٌع أهل انحاز المدٌنة األتراك دخل ولما السبلم، علٌه اإلمام أصحاب من المدٌنة

 إال منهم ٌقتل لم فسلموا رجبلا  وعشرون ثبلثمابة نحو وهم برفاقة األتراك أٌدي إلى خرجوا حتى استخبلصهم على السبلم علٌه اإلمام

 األمر وضاق الحرب علٌهم واشتد المدٌنة فً األتراك واستقر خروجه، قبل المدفع حجر أصابته سحلة بنً من الصادق محمد السٌد

 األتراك عن تنقطع والمواد الطرٌق وكادت الدهر، شجعان عنه وٌعجز المثل به ٌضرب ثباتاا  هللا رحمه عامر السٌد وثبت ،[;99/ق]

ا  القاهرة أهل ونزل  أمور وكادت بالطوٌلة، األتراك محطة إلى به أرسلوا قد كوكبان أهل كان ورصاصاا  وباروتاا  طعاماا  فنهبوا ٌوما

 والذلة بالخسران إال ٌرجعون فما وأصحابه عامر السٌد ٌقصدون وكانوا كالمحصورٌن كانوا ألنهم وتنهار تضمحل األتراك

 فلم الحصار طول من وركت أحوالهم تضعضعت قد الطوٌلة حصن وأهل عنها، هربوا قد الطوٌلة مدٌنة أهل وكان والنقصان،

 عامر السٌد مع الذٌن الحٌمة أهل بعض من خدع وقع ثم أٌام، تسعة نحو كذلك األمر فبقً األتراك جند مإن ببعض ٌقوموا ٌقدروا

 أهل من ثبلثمابة نحو فً عامر السٌد ففارقوا كثٌرة األتراك من لهم جعلت بدراهم الحٌمة مشابخ من وؼٌره البعبعً محمد الشٌخ مثل

 بعض فً الحصان مقفوز من معه بقً من وانكسر هللا رحمه عامر السٌد أمر بذلك فوهن قابمة، والحرب ببلدهم وعزموا الحٌمة

فٌه وقع الذي الٌوم ذلك فً هللا رحمه عامر السٌد وكان الحروب،  
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 اإلمام أصحاب من فاستشهد وسرٌة، فٌه ٌقؾ بٌت هناك له وكان الحصان، مقفوز من بالقرب وهو سافوؾ فً والهزٌمة الحرب

 وضعفهم الببلد تلك بركة وأحس أٌام ثبلثة نحو فٌه بقً أهنم جبل إلى معه ومن السٌد وتؤخر رجبلا  وعشرٌن أربعة نحو السبلم علٌه

 علٌه اإلمام وصل ثم مسور، ببلد إلى المحرابً علً بن محمد بن أحمد الدٌن شمس السٌد عند إلى وصل ثم العة، ببلد إلى فتؤخر

انتهى. تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما السبلم . 
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[ علً بن عامر مقتل ] 

 جهات لهم وتخلً إلٌنا تجتمع أن للمسلمٌن العام التدبٌر هذا ما: وقال السبلم علٌه موالنا أنبه السودة إلى عامر السٌد رجع ولما

 ببلد من المشرق جهات إال الحٌمة جهات إلى طرٌق له ٌبق ولم إلٌها وما صنعاء واشؽل ونواحٌها الحٌمة جهة إلى فعد المؽارب

 ذهنً وعلى خوالن من مشابخ إلى عامر السٌد ٌعنً بخطه الرسول أن هللا رحمه والدي فؤخبرنً وخوالن، نهم وببلد وبكٌل حاشد

 موضع إلى صنعاء من محطة بخروج األشرار سعى وقد الٌمانٌة ببلد خرج خوالن ببلد إلى صار لما: قال الدٌن، شمس الحاج وإلى

[ 9:4/ق] وعلم بهم بركاته عادت عامر للسٌد علم وال خلفه من والحدا أحمد بن زٌد الشٌخ وكذا جهران، ببلد من الرفاص ٌسمى



 عامر، السٌد وخلص هللا وهزمهم عظٌماا  حرباا  فؤحربهم دالج حوالً من ظبا ٌسمى موضع فً فعارضهم الدٌن شمس المجاهد الحاج

 الشهٌد القاضً والتقاه عاثٌن إلى وانتهى قال المهدي، بن محمد الشٌخ عمه عن البربشً علً بن صبلح الفاضل الفقٌه رواٌة من هذه

 الدٌن جمال الوالد أٌضاا  أخبرنً كما معه للمسٌر ٌطلبهما أن وخافا راجح بن ناصر والشٌخ علٌه هللا رحمة الحماطً ٌوسؾ بن علً

 وصل حتى بقاهما التدبٌر من ورأٌا معهما بمن ٌلحقانه أنهما وأرٌا الحجر جهة إلى أخرجاه حتى فاحتاال هللا رحمه المهدي بن علً

 أهلها وتؤلؾ فاستدركها تفسد المؽارب وكادت الخلل، فٌهم حصل قد وكان الحٌمة أهل إلٌه واجتمع القلوب، إلٌه فؤقبلت الحٌمة،

 حتى تٌس جبل ببلد إلى الحٌمة بؤهل وتقدم صنعاء ونواحً الحٌمة أعلى رتب القلوب له اجتمعت ولما منهم، وتزوج ورإساءها

ا، وملكه استعاده فً واستقر جمٌعا  
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 الحٌمة أهل نصؾ طلع أنه ثم كثٌرة، قضاٌا وفٌها عدٌدة مبلحم وبٌنهم بٌنه واستقامت مواضعاا  ورتب حبش بنً ٌسمى منه موضع

 موادهم وكثرت العجم جند ؼلظ قد وكان الحلً، بنً الجالد ٌسمى اآلخر والنصؾ أسعد، بنً ردمان ٌسمى موضع إلى ورإساإهم

 بخط مكتوبة رأٌتها كما الظالمٌن بعض من حٌلة بركاته عادت عامر السٌد فً فحصل المواد لقلة الحق جنود مع الملل وحصل

 وبٌن موضعه بٌن الظالمٌن جنود فحالت التدبٌر عن ذهل حتى العقل مؽٌرات من نحوه أو بنجاا  أطعموه أنهم وهً السبلم علٌه موالنا

الظالمٌن إلى وحملوه الموضع من أسفل ؼٌل إلى الخواص بعض حمله وقد أخذ حتى الحٌمة جمهور موضع . 

 سعٌد والشٌخ الوالد رأى فلما الوالد وعند ردمان فً الذٌن مع كنت: قال المخبلفً أحمد بن ٌحٌى الربٌس المجاهد القاضً وأخبرنً

 وكان ، منً ٌقبلوا فلم الوالد مع أكون وأنا ؼٌري: فقلت والمدد بالؽارة علً عولوا علٌه وخافوا السٌد على الحرب شدة الجرمً

 فخرجنا بهم أحٌط قد فإذا ردمان إلى الرجوع فؤردنا علٌه بالقبض بالخبر وإذا عامر السٌد من قربنا فلما الجوع، من شدة فً الجمٌع

 المابة فوق الحٌمة أهل من جماعة وقتل فهزموها، المراتب على ذلك بعد محاطهم رجعت ثم لنا، هللا سبلمة أسباب من ذلك وكان

 ومن ،[9:9/ق] وولده الرحمن عبد القاضً وصنوه المخبلفً، الرحمن عبد بن محمد بن أحمد المكٌن القاضً منهم والثمانٌن

تختل المؽربٌة الببلد كادت عظٌمة هزٌمة المسلمٌن فً وحصل وؼٌرهم الجرمً سعٌد المشابخ . 
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 إلى إرساله محمد بن أحمد لؤلمٌر وبدا ٌسٌرة لٌالً كوكبان فً وبقً أسروه لما محمد بن أحمد األمٌر فإن هللا رحمه عامر السٌد وأما

 جلده ٌسلخ أن هللا لعنه به أمر إلٌه وصل فلما صرٌم بنً أعمال من خمر فً سنان وكان لذلك، باستدعابه هللا رحمه ال سنان عند

خمر قبلً حمحمة ٌسمى موضع فً عامة مقبرة فً دفن ثم علٌه، هللا رضوان مثله فً مثله فعلها ما مثلة به ٌمثل وأن الشرٌؾ . 

 الزكٌة النفس هللا عبد بن محمد بن القاسم أن روي كما صبر بل صوت ذلك حال فً منه ٌسمع لم علٌه هللا سبلم السٌد أن وٌروى

 أحد قتلها ما قتلة لٌقتلنه هللا رحمه ال أقسم وقد نشاراا  عضو كل على وضع بؤن به مثل هللا لعنه العباسً الهادي لزمه لما هللا رحمه

: الملعون قال أكثره على أتوا أن فلما قال، كما أو قبلً أحد صبره ما صبراا  لك ألصبرن وهللا: السبلم علٌه فقال قبله، أحداا  قبله من

 عامر السٌد موالنا حال هذا ،فكان فعلت بما لك أعد وما فعلت، لما لً أعد ما تعلم لو وٌحك: معناه ما فقال بك؟ فعلت ما أرأٌت

هللا رحمه . 

 أنهما المهدي بن علً الدٌن جمال الوالد حً وكذا هللا رحمه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى العدل المجاهد العالم الفقٌه سٌدنا حً وأخبرنً

 كما أو السلخ ٌحتمل الجسد هذا أصحاب، ٌا: اآلخر ذراعٌه على ٌدٌه بؤحد أخذ وقد ٌقول كثٌراا  علٌه هللا رحمة عامر السٌد من سمعا

همة علو هللا رحمه عامر السٌد فً وكان قال، . 
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 لزٌارة داود ظفار فً وهم السبلم علٌه موالنا قٌام قبل وصلهم أنه الرجال أبً بن الرحٌم عبد بن أحمد الدٌن شهاب القاضً أخبرنً

 فلما: قال شوابة، فً زهٌر بنً من علً وبنً أسد عٌال بٌن ما حرب األٌام تلك فً فاتفق كوكبان شبام من المنصور المقدس المشهد

 على ٌقدر من الزٌدٌة فً ٌوجد حٌث فرحت: قال تراه؟ بما نفع من مالك سٌد ٌا: له فقلنا سروراا  وٌظهر وٌفرح ٌهتز رأٌته ذلك رأى

قال كما أو حق لقابم هللا شاء إن نصرة فهم هإالء مثل ٌوجد فحٌث للمسلمٌن وإذاللهم الظلمة شدة مع الحرب هذا . 



 وأظهر وخطؤه سناناا  أنب هللا رحمه ال حسن الوزٌر وأن عامر السٌد من العجم تمكٌن على ندم محمد بن أحمد األمٌر أن وٌروى

فعله من البراءة . 

 من وٌتبرأ وٌلعنه عامر بالسٌد المثلة على[ 9:4/ق] سناناا  ٌلوم الوزٌر سمع أنه أخبر المعافا بن هللا عبد األمٌر أن سمع من وأخبرنً

 ٌتستروا وإنما األمٌر أمره بما إال الوزٌر ٌفعل إنما فعرؾ حٌاا  سنان حبس فً السٌد فوجد القضٌة كٌؾ ٌنظر من فؤرسل: قال فعله،

ْقُتلُونَ } ٌإفكون، أنى هللا قاتلهم للعامة ٌَ ؤُْمُرونَ  الَِّذٌنَ  َو ْرُهمْ  النَّاسِ  ِمنَ  ِباْلقِْسطِ  ٌَ ْعلَمُ { }أَلٌِم   ِبَعَذاب   َفَبشِّ ٌَ نَقِلُبونَ  ُمنَقلَب   أَيَّ  َظلَُموا الَِّذٌنَ  َوَس ٌَ } 

. 
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[ ;;97 نوفمبر6] وألؾ ثمان سنة اآلخرة جمادى شهر من النصؾ فً عامر السٌد على القبض وكان: هللا لطؾ بن عٌسى السٌد قال

 مهاجرٌن ظفار فقهاء من أنهم: المخبلفً ٌحٌى القاضً حً وقال السبلم، علٌه اإلمام ذكرهم كذا حٌش، بنً من فقهاء ثبلثة وسلخ

 معهم وسلخ ذرة، ابن بلد فً السكون الظفاري سعٌد بن علً القاضً أصحاب من وأنهم عامر، السٌد خواص من وكانوا الحٌمة إلى

 حنب ٌسمى موضع من عامر السٌد على القبض قبل هللا عدو وؼزا ثبلء، استبصال فً ٌد وله ثبلء، رونة من العزب سعٌد جلد

 رإسهما حملوه ثم ولدٌه، وقتل حدقة بن هادي الشهٌد الفاضل الفقٌه على وقبض الضعفاء من رإوساا  فؤخذ خٌار ببلد إلى المعسكر

 النقٌب الشقً هللا لعنه سنان أمر عن ؼزاه الذي وكان الصالحٌن، من وكان جلده، فسلخ طاؼٌتهم عند إلى هللا لعنهم به وصلوا حتى

وألؾ ثمان سنة رجب نصؾ فً تقدم بما خمر فً واستشهد هللا، لعنه سعدان . 
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[ علً بن عامر السٌد قبر موضع ] 

 والحروب المبلحم من واتفق األخرى الخرجة وادعة إلى برط من السبلم علٌه اإلمام موالنا عاد لما فإنه اآلن قبره موضع وأما

 صرٌم بنً من رجل فؤخبره علٌه هللا رضوان عمه قبر عن سؤل ثم خمر إلى تقدم جمله، بعض تعالى هللا شاء إن سٌؤتً ما والفتح

 وكان هللا رحمه والدي فؤخبرنً قرطاساا، تحتها وجعل القبر حجارة جنس ؼٌر من حجراا  القبر أعلى إلى ودفن دفنه حضر وأنه

 فٌه وجدوا وال شًء منه ٌذهب لم سلٌماا  فوجده فؤخرج به فؤمر العبلمة فوجد تقدم ثم الرواٌة استثبت السبلم علٌه اإلمام أن حاضراا 

 إلٌه وتقدمت علٌه، وصلى كفنه ثم وهللا، عمً وهللا، عمً: قال ثم فبكى رباعٌته ورأى فاه ففتح علٌه هللا رحمة مسلوخ وهو رابحة

 قبرانه فً إلٌه النظر ٌجعلوا وأن ٌخالفونه ال أنهم على ثٌاباا  السبلم علٌه منهم فطلب عندها ٌقبر أن تطلب قبٌلة كل وبكٌل حاشد وجوه

 مراث   وفٌه تعالى، هللا رحمه مشهور مزور هنالك فهو ففعلوا خمر مسجد صرح فً ٌقبر أن منكم أطلب: فقال نفوسهم، طٌبة ألجل

 أمٌر بن محمد: العالمٌن رب باهلل المإٌد المسلمٌن، وسٌد ،[[9:5/ق] المإمنٌن أمٌر موالنا أمر التً المختصر هذا فً منها أثبت

 أحمد الدٌن صفً العبلمة للقاضً وهً قبره على الذي التابوت فً ٌكتب أن ورضوانه علٌهما هللا صلوات باهلل المنصور المإمنٌن

بقاه هللا أطال الدٌن سعد بن : 

قامرا األجر من سهماا  به ونلت....  زابرا حٌٌت القبر هذا أزابر  

عامرا الحنٌؾ للدٌن كان ومن....  أحمد آل من الشم الكرام سلٌل  

ناصرا للحق قام من الهدى إمام....  محمد بن القاسم اإلمام وعم  

أزرا بذاك أكرم ربه رضى....  إلى دعا حٌن منه أزراا  شد ومن  

شاهرا أعدابه وجه فً له وكان....  مهندا سٌفاا  المنصور ٌقلده  

سادرا الحق عن أضحى من وباٌن....  جهاده حق الرحمن فً فجاهد  

آخرا األوابل فاق إن أعداإه....  له شهدت موقؾ من له وكؤٌن  

صادرا أحمر القوم رجٌع فروت....  عدوه الرقاق البٌض أورد إذا  



مبادرا للجنان ٌسعى كان ألن....  أجره إعظام هللا أراد أن إلى  

مثابرا عنها كان لدٌه جنود....  تفرقت لما باألسر فمحصه  
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آسرا كان وكم مؤسوراا  فؤصبح....  وخادع وراه من ظهٌراا  وخان  

صابرا هللا فً زال ما ولكنه....  لمحمد حرمة فٌه ٌرع ولم  

مجاهرا فٌهم هللا عهود وخان....  ضده تجبر لم تره ألم  

مفاخرا الجنان مسرور تلقى....  به مثلوا إذ بالصبر الببل تلقى  

ذاخرا للمنٌبٌن فٌها كان وما....  ثوابه دار العرش إله أراه  

آجرا هللا له أضحى بمن فؤكرم....  ربه هللا فً التمحٌص له فلذ  

ناظرا ربك عند مرٌباا  وعٌشاا ....  وخلدها الجنان هنبت أعامر  

آثرا كنت آثارة ومن قفوت....  الذي المصطفى جدك فٌه تجاور  

مصابرا شكوراا  مرضٌاا  الحق عن....  ناكل ؼٌر المرتضى أباك وتلقى  

زاهرا كالبدر الخلد جنان شباب....  وسٌدي البتول تلقاها وأمك  

بشابرا السماء أمبلك وٌملٌك....  جزاءه الكرٌم العرش ذو ٌهنٌك  

آمرا هللا فً بالمعروؾ كنت بؤن....  شاهداا  باهلل المنصور لك وٌؤتً  

ناشرا هلل العلم فً تزل لم كؤن....  وفاحش وبؽً تنهى نكر ومن  

[ 9:6/ق ] 

ذاكرا هللا لدى ود لذوي وكن....  وآله النبً عند تنسنا فبل  

وآخرا بدواا  المنصور منهج على....  عالم أنت الذي النهج على فإنا  

وباكرا أصٌبلا  ندعو ومذهبه....  محمد بن القاسم أخٌك ابن إلى  

مرا ببل الحنٌؾ والدٌن الحق هو....  الذي العترة منهج من دلنا وما  

 عم وظالم، أفاك كل قاعدة به زلزل الذي والجهاد والمبلحم المقامات صاحب الضبارم األسد العالم، ضرٌح هذا ٌكتب أن أمر ثم

 نسبه آخر إلى علً بن عامر الصارم المبٌن الحق لنصرة أعدابه على سله الذي وسٌفه القاسم، محمد أبً باهلل المنصور اإلمام

السبلم علٌه موالنا نسب فً نسبه تقدم وقد الشرٌؾ، . 
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[ عامر السٌد مقتل بعد الحٌمة أهل أحوال ] 



 كتب فوصلت جماعتهم وافترقت روسهم، النفاق أهل ورفع أهلها أكثر اختل عامر السٌد لحً اتفق ما الحٌمة ألهل صح ولما! نعم

 الوقعة من كان بما ٌخبر مطر بنً أعلى من شظوان فً إذذاك وهو هللا رحمه الحماطً ٌوسؾ بن علً القاضً إلى منهم األولٌاء

 .العظمى

 هللا وسلمه مطر، بنً ببلد من خرج حتى زال وال عنده من جمع ثم البشارة فؤظهر حاضراا  وكنت: خضر علً بن أحمد الشٌخ قال

 له وصلت الحٌمة إلى انتهى فلما: قال بٌنهم، والجرابر صنعاء من لقربهم فٌه هللا حق حفظوا لما مطر بنً من حوله من عرؾ فلو

 داود، بن صالح الربٌس السٌد حً عمه بن عامر السٌد حً خلٌفة وكان ، السبلم علٌه موالنا من إلٌها وما الحٌمة فً عامة والٌة

 وساس االنتظام، بعض العمل فانتظم والجهاد الببلد حفظ على وتعاونا هللا رحمه الدٌن جمال القاضً وصل حتى والببلد الناس فحفظ

 بآخرٌن، ونكل قوم دور القاضً فهدم المكابد، وطرق الببلد عورات على وٌدلونهم سراا  الظالمٌن ٌراسلون النفاق وأهل الجمهور،

 قبابل سٌما ٌتعنتونه زالوا فبل عامر السٌد محل الحٌمة من العر فً واستقر الحٌمة، أهل من اإلمامٌة الدولة أولٌاء ذلك على وأعان

 علٌه وحفظوا المكان أهل من عٌون وهم لزمهم على جعبلا  هللا رحمه ال سنان من أخذوا إنهم ثم منهم، حذره فؤخذ إلٌه وما الحدب

 األحبوب مشابخ وطلب فكتمه ذلك القاضً وعرؾ إلٌهم ٌصل حتى ٌمسكونه أنهم هللا لعنه سنان إلى المكاتبة ودارت الحصن باب

العسكر من عنده وما المخرج على ٌعاونونه ال والمراد به، ٌتصلون ال األحبوب بقبابل الرضى عدم العر أهل فؤظهر السٌاغ وبنً  
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[  ركن األحبوب من وعٌون السٌاؼً زابد والشٌخ ثامر بن صبلح بن أحمد المجاهد الشٌخ إلى فؤرسل شرهم به ٌدفع من[ 9:7/ق

 هو الذي الباب بتؽلٌق أمر الجمعة صبلة حضرت ولما ففعلوا، العر من أعلى األحبوب من قرٌة سودان خربة فً ٌرقبونه أنهم إلٌهم

بنفسه نجا وأصحابه هو الصبلة من فرغ فلما خؾ، ما أمتعته من وأخذ فٌه  . 

 فً ٌطمع أنما لظنهم محترسٌن ؼٌر نهار فً وهم الؽدر من به داروا بما مشؽولون هم وإنما الصبلة ٌحضروا فلم الفساد أهل وأما

 والسرعة الهرب سبٌل على من قرٌبة الصبلة وكانت األحبوب، ٌلً الذي الباب من انحدر الصبلة من فرغ فلما ، لٌبلا  إال الخبلص

 له واستقاموا فآووهم األحبوب أنجدهم وقد إال األصوات وضربت أؼاروا فلما الباب، من خرجوا وقد إال بهم ٌشعروا فلم المفرطة

فؤخذوها خٌله وبعض أثقاله وأما قبلبل، أٌام بعض . 

 بعض فً وأخفوه سٌؤتً كما هللا لعنه سنان مع العجم وصل حتى فبقً فٌهم تزوج قد فكان هللا رحمه داود بن صالح السٌد وأما

 جهات إلى فعاد أهلها علٌه انتقض ثم الظهور بعض علٌهم وظهر العجم من فٌها من وشؽل آنس ببلد إلى القاضً وتقدم ونجا الحٌمة

 قاتلهم النسوان من عالماا  أخذوا حتى علٌه وٌقدر ٌعرؾ ممن الرهابن وأخذوا وؼٌرها الحٌمة ببلد على العجم واستولى عانز، جبل

 هللا أهلك حتى علٌهما هللا رحمة والده أصحاب من خواص عند منفرد أوقاته وأكثر عانز جبل فً استخفى الدٌن جمال والقاضً هللا

 مسار فتح هللا ٌسر حتى وجهاته آنس فً وبقً تقدم كما هزم ثم آنس، ببلد إلى هللا رحمه القاضً تقدم ثم سبق، كما باشا علً

تعالى هللا شاء إن اآلتٌة وحروبه . 

(1/529) 

________________________________________ 

[ المإٌدي علً بن هللا عبد ومعارضة القبلٌة الجهات أخبار ] 

 من اإلجابة حسن ذكرنا وقد األزمنة فً ترتٌبها ؼٌر على كانت وإن مقدمة منها ولنذكر القبلٌة، الجهات أخبار إلى ولنرجع: فصل

 والتهم وأخرجوا الظالمٌن عن امتنعوا الزٌدٌة عن فضبلا  الشافعٌة ببلد جٌمع فً ابرالعش وأن السبلم علٌه لموالنا الٌمن أرض ؼالب

 ؼلبوا فإنهم النصرة على وأقدر أولى صعدة وأعمال الشام ببلد أن هذا من فحصل علٌهم، المؽلوب الضعفاء األسفل الٌمن بطن إلى

 حتى الظالمٌن من واالنتقام فٌها كثٌرة وقضاٌا صعدة ببلد فً حروب وحصلت صعدة، فً[ 9:8/ق] وحاصروهم ببلدهم على

 اإلمام موالنا حً عارض المإٌدي علً بن هللا عبد العبلمة السٌد أن وذكرنا تقدم، وقد رحبان فً اتفق ما واتفق صعدة إلى ألجوهم

 منهم سبق لما ؼٌرهم من الجمهور وأعٌان العلماء من التفات إلٌها وال مختلة إمامته وأن السبلم علٌه موالنا ثم السبلم، علٌه الحسن

 حتى مثله من ٌكون أن ٌنبؽً ال ما عنه وروي الظالمٌن، فكاتب تقدم كما ذلك من التوبة ولعدم السبلم علٌه الحسن لئلمام الشقاق من

 فً السبلم علٌه قوله علٌه الرد من وكفى علٌه، الرد بعض فً موالنا أشار كما السبلم علٌه اإلمام على أعوانه من الترك إن: قال

اآلتٌة القصٌدة : 



نابم حلمة بقراض الحالم....  وسكة والسٌوؾ المنابر لمن  
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 له جعلوا فإنهم ذلك أبعد وما لنصرك، سٌوفهم وسلوا باسمك السكة وضربوا المنابر على لك خطبوا فهبل علٌنا عونك كانوا إن ٌعنً

 علٌها، أقؾ لم السبلم علٌه موالنا فٌها هجا التً وقصٌدته به، التهكم ؼاٌة وهذا لمٌت، كانت بمعنى محلول أؼواتهم من آؼا جامكٌة

 صورة هذه الطاهرة الكرٌمة ٌده خط من نقل مما السبلم علٌه قال أن المذكور السٌد على السبلم علٌه موالنا جواب مقدمة وهذه

 األتقٌاء الشٌعة بعض أن وبلؽنا فٌها، ٌإذٌنا قصٌدة أو أشعاراا  ٌحدث صار أنه بلؽنا ألنه المإٌدي علً بن هللا عبد السٌد على جواب

 سٌما من ألنه األبٌات هذه فً علٌها هو التً أحواله بٌنت وقد حسناا، جواباا  له قصٌدة فً بجواب علٌه فؤجاب كفانا قد صبٌا أهل من

 وبقً الحسن اإلمام وعادى الحرام وأكل المإٌدي، الحسٌن بن أحمد الظالم إلى وصار الدٌن عز بن أحمد اإلمام عادى الظالمٌن حمى

 بالشام الوادٌٌن إلى إلٌه ووفدنا اإلمامة، ادعى ثم الحرام، وأكل مطهر بن هللا لطؾ إلى ذلك بعد صار ثم المذكور، أحمد السٌد مع

 بؤقوال ٌفتخر وصار أسمع وأنا خالطهم ومن الظلمة مدح فً وأطنب األخٌار، واألتقٌاء األبرار، والعلماء الحسن اإلمام فسب

 بمؤخوذ سقا إلى وكتب الظلمة، إلى ومٌله الحق أهل مباٌنة الناس على ٌخفى ال الذي معنا فعل إنه ثم أسمع، وأنا الكذبة الحساب

 إلٌنا بذلك وأرسلوا كتبهم حوامً إلى لفظه ونقلوا المإٌد آل علماء بعض علٌه فؤطلع األتراك بقوة الدٌن ٌقٌم هللا أن فٌه ٌذكر صعدة

السبلم علٌه أنشؤها[ 9:9/ق] التً القصٌدة وهذه والسبلم، : 

عالم رب نور لٌطفا ٌدعو....  عالم بحبر ٌدعً لمن عجباا   
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الؽانم ؼنم حاز قد وكؤنه....  فبشر العلوج بشرى تؤته إن  

قابم باإلمامة عدل حرب فً....  أعوانه من الترك إن وٌقول  

اآلثم الكفور فعل وفعلهم....  عشماتهم فً الحق أن وٌقول  

الظالم الؽشوم ظلم تقوٌمها....  من هللا دٌن قناة أن وٌقول  

معالم نور وطمس اللواط وبذي....  قٌامها والخمور الفواحش وبذي  

ؼاشم ومثلة محترم وبقتل....  فاسق أثٌم مبتدع وبعز  

نابم حلمة بقراض الحالم....  وسكة والسٌوؾ المنابر لمن  

الفاطم النجٌب مؽامرة لوال....  وأبعدوا الببلد فً طردوه قد  

بؽنابم ٌج لم قٌامً لوال....  ؼنٌمة خٌر حاز قد قاببلا  ٌا  

المتفاقم الببلء على الكرام صبر....  شؤنه من الذي الدنٌا أفطالب  

المتبلحم المؤزق فً وٌشبها....  بنارها المضرمات الحروب وعلى  

قادم زمان من األبمة ٌإذ....  عادته الذي الدنٌا طالب أم  

ا  لٌنال....  أضدادهم من الملك أهل وٌحب مظالم وبً من شٌبا  

مسالم ؼٌر بالحق ولقابم....  ترى كما للظالمٌن ومسالم  

دابم بظل فوز ولعامر....  كعامر بالشهٌد ٌشمت وتراه  



الحارم هنات ال الشهادة رزق....  فٌوسؾ األشل آل من والبر  

وأعاجم أعارب عصاة أفنت....  عامر من وقابعاا  علمت ولقد  

قاسم من أتى حدث وما حدث....  قاسم أحدث الزور قول وٌقول  

ومناقم مصابر فعال خٌبلا ....  العدا من المفنٌات الحروب إال  

هاشم وشٌمة حٌدرة وبجاه....  محمد وفضل الباري بإعانة  

العازم صبر البؤس حٌن والصبر....  معاا  والضراء البؤساء فً والصبر  
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مكارم أصل هللا وخوؾ وتقى....  نافع وعلم دٌن ومكارم  

مؼار عاد   لفعال وببؽضه....  ؼاشم ؼاش لقتال ومحبة  

وصوارم وبٌارق وسوابق....  ببنادق وصواعق وبوارق  

[ ::9/ق ] 

ضراؼم األسود مثل وعساكر....  ظالم عساكر أفنت وقبابل  

باسم بؤس شدٌد الجنان ثبت....  لباسل والحروب الوقابع خل  

وأكارم سرى على الحسود فبؽى....  ولٌتهم قد العدل أهل وخٌار  

لبلقم لقمة نفسك لوجدت....  وأهلها بالحروب اشتؽالً لوال  

الزابم زإم صوت تدرك فالعمً....  بباطل المبٌن الحق تلبس ال  

بدعابم أقٌمه المرٌد فؤنا....  محمد دٌن هدم تبؽً كنت إن  

بعزابمً ظبلمها المزٌل فؤنا....  بدعة ؼٌابة فً تخبط كنت أو  

ومراؼم معاند أنؾ وبرؼم....  وعونه القوي هللا بمشٌبة  

الخاتم الكرام الرسل العاقب....  محمد النبً على الصبلة بعد  

سالم ناج لكل النجاة سفن....  محمد آل اآلل كرام وعلى  

خٌراا  هللا جزاه العبالً صبلح بن علً الدٌن جمال العبلمة السٌد المذكور السٌد على رد وممن : 

ومعالم مآثر طمس وٌرٌد....  عالم بحبر ٌدعً لمن سحقاا   

دراهم ببخس حٌناا  وٌبٌعها....  تافهاا  شٌباا  هللا بآي ٌشري  

القادم سرور منها فسروره....  كافر من بشارة أتته وإذا  

العادم مثل هللا لعمر هذا....  حقه ٌرعى ولٌس الكتاب قرأ  

القاسم كاإلمام إماماا  أمسى....  زعمه فً أنه العجابب ومن  



الهادم كمثل ٌوماا  بنى من ما....  والثرى الثرٌا بٌن ما شتان  

بهابم كعٌش بها ٌعٌش دهراا ....  بٌشة فً قٌامه قبل كان قد  
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راؼم بؤنؾ فردوه حرباا ....  قاصداا  منها الترك ؼزو وأراد  

الطاؼم هدو ٌهوى ال هلل....  نفسه باذل المنصور أتى لما  

بصوارم شٌعة من وأكارم....  محمد آل أخٌار وأعانه  

عبلقم مر بالسٌؾ وسقاهم....  عروشهم وثل بها العصاة أفنى  

ومسالم معاند كل وأتاه....  سواجداا  الحصون قلل له خرت  

الحالم كضؽث ذا أم أمخالط....  دونه الخبلفة له ٌقول أضحى  

ظالم من عادل ٌعرؾ كٌؾ أم....  وشروطها عندكم اإلمامة كٌؾ  

[ ;:9/ق ] 

الزم بكفر لهم انكشفت حتى....  بكذبة لؤلنام تكذب كنت قد  

آثم عن آثم سنة وتبعت....  الخنا والفعل الكفر أهل والٌت  

عالم حبر وكل الحدٌث ثم....  بٌننا ٌحكم هللا كتاب هذا  

الهاشم النبً دٌن من ومرقت....  وٌزٌدهم هندهم نصرة آثرت  

القاسم وبؽض لعامرنا تؤتً....  عنده من سبه العجابب ومن  

بنابم الدٌار تلك فً كنت ما....  جاهل ٌا وعمه اإلمام لوال  

القابم الصراط إلى السبٌل سلكوا....  األولى نهج إنها الشهادة أما  

بمً ال ٌا بعده األبمة أٌن....  بعده زٌد وأٌن الحسٌن أٌن  

عوالم بٌن لؤلمر مستسلماا ....  متذلبل إلٌهما وصلت ولقد  

الخادم اللبٌم منزلة ونزلت....  بسرعة العلوج إلى انسللت ثم  

وعظابم ومناكر لفضابح....  صعدة فً منهم ابنك ورهنت  

كالسابم ٌسنم فً وإمامكم....  أؼواتهم من صار قد مهدٌكم  

الدابم المقام فً الندامة ثم....  عاجبلا  والنقٌصة الفضٌحة هذي  

الهادم حتؾ المنصور فإمامنا....  محمد دٌن هدم تبؽً كنت إن  
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متبلطم كزاخر منه والعلم....  وعدله األنام عم جوده من  

وفاطم والسٌدٌن ووصٌه....  وآله النبً على الصبلة ثم  

خٌراا  هللا جزاه الؽربانً هللا عبد بن صالح الدٌن جمال العبلمة السٌد أٌضاا  علٌه رد وممن : 

مصادم الحنٌؾ للدٌن فعالك....  عادم وللخٌر العادي ٌهاأ أال  

آثم شك ال أنت بل ال اإلثم عن....  سالم قلت فٌما أتحسب  

قابم بالترك الشرع أن قلت لما....  والنهى الدٌانة أهل من كنت ولو  

واهم الخبلفة أهداب تعاطٌك....  فً فؤنت اعتقاد عن قلته فإن  

ظالم هو من العهد ٌنال ولٌس....  ظالماا  صرت فقد مٌناا  قلته وإن  

حاكم منك ذا بعد ٌستمعها ولم....  أمرها دعواك أبطلت وحٌنبذ    

العظابم واستؤسرتك به هوٌت....  الذي فعلك مرقاتها عن وأرداك  

المتقادم بك أزرى كم عظٌم....  وحرمة الحدٌث البؽً بك وأزرى  

[ 4;9/ق ] 

راؼم وأنفك حقاا  بها فقام....  تعدٌاا  منه نلت قد الذي وأما  

األكارم الطٌبون وأتباعهم....  أحمد آل من السادات وعاضده  

حالم توهم أو ظان ظن وإن....  شروطها بكل أهبلا  لها وكان  

والفواطم الرسول آل فخرت به....  الذي جده فً قٌل قد بما خلٌقاا   

المواسم تضم فٌما منى وبطن....  بمكة المنادي نؤى أنه ولو  

قاسم شك ال الناس جمٌع لقال....  ؼاٌة كل فً السباق السٌد من  

البم الم وإن ناوى من وبدد....  اعوجاجه بعد الحق أقام إمام  

هابم األرض فً أنت وقببلا  أمنت....  به إذ للصنع الشكر علٌك وكان  

وعالم جهول ؼً ٌستوي فبل....  خاسباا  بجهلك واقعد هذراا  فدع  
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متاخم الفسوق ألرباب هو ومن....  زمانه طول العاصٌن باٌن ومن  

المبلزم السمهري إال ٌجبه لم ومن....  لوابه تحت السادات سارت ومن  

وخادم عبد ساواه وقد إماماا ....  داعٌاا  ٌصلح األتراك آؼة وأهل  

فاطم الخبلفة ثدي من رمت لما....  وأنه خراباا  أحدثت ما وٌكفٌك  

مآثم قٌد الوٌبلت لك علٌك....  عامر قتل على البشرى وإظهارك  



ومبلحم العدا فً صوالت له....  الذي الضٌؽم الفارس قتل أسرك  

ؼنابم حووه مما له وسٌقت....  ماقط كل فً الباؼٌن نازل فكم  

واألعاجم العدا أعراب منه بكت....  لقد لمهلكه الشانً ضحك لبن  

معالم منه الحق فً ظهرت فقد....  موته بعد أعبلمه خفٌت وإن  

ناقم ٌوجد الثؤر لهذا وعد....  الفتى ٌنقص ال فالقتل تشمتن فبل  

مكارم فٌها للمرء ٌكن لم إذا....  العبل بها ٌنال الدنٌا هذه وما  

ومظالم به ظبلمات وزاحت....  الهدى أظهر للذي إال الفخر وما  

ٌتبلءم ال مادام فشملهم....  وجهة كل فً الترك جمع وفرق  

سالم فالكل الناس فً سالم رأي....  وما منجبر فالكسر بقً ومهما  

العزابم تؤتً المرء عزم قدر على....  خفٌة إلٌه ألطاؾ وهلل  

نابم أنت أم دعواك فً أسكران....  نفعه لؽٌرك شٌباا  طالباا  فٌا  

صوارم حداد وأسٌاؾ رماح....  مرامه فدون تعجل ال روٌدك  

[ 9;9/ق ] 

ضراؼم أسد األبطال من علٌها....  شرب العسال كؤمثال وخٌل  

الجرابم تلك أردتك فقد نصوح....  بتوبة أتٌت ما تدارك لم إذا  

البهابم خاطبته من المصطفى على....  صبلته خٌر العرش إله وصلى  

ؼمابم هملن مهما وطهرهم....  حبهم هللا أوجب من وعترته  

(1/536) 

________________________________________ 

المتقدم النحو على جحاؾ بن إبراهٌم بن المهدي السٌد أٌضاا  علٌه رد وممن : 

العالم فً لقٌامه ومهجناا ....  القاسم لئلمام المسفه ٌاذا  

بمآثم ألفاظه محشوة....  خرافة كل فٌه بقول وأتى  

الظالم الجهول بدع بها تحًٌ....  بجهالة نقصه تبؽً كنت إن  

الدابم بالعذاب المآثم ؼرس....  وتجتنً زرعت ما تحصد ولسوؾ  

قابم هذا قبل حق إلمام....  محارباا  الزمان فً قدماا  كنت قد  

ومخاصم معاند كل وأعنت....  خذالنه فً وسعٌت فحسدته  

وصوارم بؤسنة العدا أردى....  الذي كٌد طالباا  جوراا  وبؽٌت  

ؼاشم ضد كل نخوة وأزال....  دعا من أفضل المنصور القاسم  



وأعاجم أعارب كل ساد قد....  الذي الحبر دعوة لوال وهللا  

هابم ؼرٌب من أحقر كنت قد....  وإنما الببلد فً شبراا  نلت ما  

ألعاجم موالٌاا  صرت فعبلم....  تدعً لئلمامة حقاا  كنت إن  

الؽانم ؼنم حزت قد فكؤنما....  فرحة األعادي من أتتك وإذا  

العالم فً ظاهر ابنك بٌت فً....  وسكره واللواط الفواحش إن  

بقابم لست الرحمن رضى وإلى....  قابم أنك منك جهبلا  وتقول  

للقابم خاذل أول أنت بل....  باطل ذاك إن ذاك هٌهات  

ومآثم ضبللة كل وأباد....  الهدى نعش الذي هو اإلمام إن  

وخواذم وبنادق بشوازب....  والخنا المظالم أرباب وأزال  

وعزابم سطوة من له فلكم....  ناقعا سماا  األعداء جرع قد  

هاشم قسوري من له بخ  ....  الحصى على تزٌد فضابله أضحت  

(1/537) 

________________________________________ 

مومكار محامد كل حاز قد....  الذي نقص بجهله المرٌد ٌاذا  

الفاطم النجٌب كلم من وخذلت....  عامر المظفر قتل أن أعجبت  

[ الؽانم الشجاع األسد للضٌؽم....  مفخر ذلك بؤن علمت ما أو[ 4;9/ق  

القاصم الحسام مروي وٌنالها....  عزٌزة األنام فً الشهادة إن  

ضراؼم دماء طلت وال كبل....  بٌته فً سٌد منا مات ما  

المتبلحم الماقط فً وٌشبها....  نٌارها للحروب ٌشعل كان قد  

ومعالم مآثر من له ولكم....  العدا أسر موقؾ من له ولكم  

وتهابم بؤنجد الحمام كؤس....  والخنا الجهالة أرباب وأذاق  

أكارم البدور مثل وبسادة....  بعامر الزمان فجع إن تاهلل  

العالم فً باقٌاا  ذكر   وعلوا....  دابماا  عظٌماا  ربحاا  شروا فلقد  

الهاشم النبً أعداء بفعال....  متبجحاا  ٌا األرض ترب فبفٌك  

أناعم شبٌه ٌا لقولك تباا ....  بعٌنه الصرٌح الكفر هو هذا  

الخازم المضل الجهل من وأفق....  له أهبلا  ؼدا لمن الفخار خل  

الشاتم الحسود إلهبلك كاؾ  ....  فإنه اإلمام روح بقً وإذا  

البلزم المبٌن بالفتح وانصره....  العدا كٌد عن فاحفظه ربنا ٌا  



ؼمابم كرٌم من برق الح ما....  وآله النبً على الصبلة ثم  

تعالى هللا رحمه الجحافً الخالق عبد بن صبلح السٌد أٌضاا  علٌه رد ومن : 

الدابم والحمام باألمانً ال....  العازم عزم بنفوذ المنى درك  

للقابم بذلة األنام دان....  الذي الطوع علة السرٌرة وصفا  

ظالم قضاه فٌما ربنا ٌك....  شاءلم من ملكه ٌعطً وهللا  

(1/538) 

________________________________________ 

الصارم الحسام الذكر من أمضى....  همة من الورى ولى من وأحق  

القاتم الؽبار فً الصوارم لمع....  ؼرارها ٌفل إن ما عزماته  

حازم ذكً حنك ذي بثبات....  وتعٌدها العدا فً الوقابع تبدي  

عاصم للمعادي عاص كؾ فً....  قاضب الكرٌهة فً بقاض تسطو  

راحم طرؾ بلحظ الولً ورنا....  خادر لٌث بصٌال العدا خص  

كالم كال بٌن ما به أحسن....  العدا كلم ما مثل الموالً كؤل  

كقاسم ٌكون أحد هل ـمنصور....  الـ القاسم اإلمام محمد كؤبً  

[ 5;9/ق ] 

البم لومة هللا فً لٌرده....  ٌكن ولم الضبلل عٌن فقا ذا من  

المتبلطم أذٌة فوق فاجتاز....  مزبدا أسود الموت بحر خاض من  

ألراقم مجاوراا  وكان سبعاا ....  لؽضاضة ال األبناء فارق من  

ومسالم محارب عند بالفضل....  له شهدت التً الكرامات وله  

الراقم رقم عند شرحاا  وٌطول....  عشٌرة عد الحصر ٌفوت مما  

وجارم أتاه جان عن بالعفو....  وأخصهم بذمة األنام أوفى  

أكارم سراة بطاعته وسعى....  أكابر وجوه لدعوته لبى  

عالم وحبر ورع فاضل من....  شٌعة وقادة نجب سادة من  

المتناوم للؽافل وصفه عن....  صفاته وصؾ بظهور عنا ممن  

[ آثم فسق حلٌؾ كل هللا فً....  وجاهدوا والنفٌس النفابس بذلوا  

هاشم من الرضً المولى فً القدح ال....  عدوهم جهاد إال همهم ما  

الطاعم المشار األذى من أشهى....  ركابهم تحت الموت طعم ٌجدون  

السالم الصحٌح العقل فً العز ـحض....  مـ الحق تحت الجد وضع كان إذ  



البم الح بمقال ٌسنم عن....  أتى دهر عجباا  خبى ولقد  

(1/539) 

________________________________________ 

شاتم طرٌقة فً مدحاا  وٌقول....  مثالب عدٌد فً الفضابل ٌحصً  

لثالم اإلمام فً وثلماا  عٌباا ....  مستشهداا  عامر مصرع إذ  

أعاجم علوج وهوت بها سقٌت....  بمثله اإلمام عم على وزرى  

واجم بقلب لها الرسول ظل....  مثله قرٌش مثلت وبحمزة  

قشاعم بطون من التحشر قبر....  لعمه ٌشق ال ؼٌظاا  كاد إذ  

ساجم بدمع حزناا  فبكٌنه....  بالبكاء عرض األنصار ولنسوة  

لمبلبم طاهراا  والخبلفة ـوة....  النبـ فً التبلبم أضحى ذا فبمثل  

ومكارم وخصابص بفضابل....  زمانه إمام بمنتقص فاعجب  

الخادم لنصح فٌهم ابنه رهن....  معاشر قتال إلى األنام ودعا  

ومبلحم لسٌرة الرسول آل....  من بالمهدي كناه الذي وهو  

الزاعم بزعم فٌه وعبلمة....  وعجابب جمة وخزعببلت  

مآثم فنون فً وٌخبط طوعاا ....  ساجداا  ٌعنو للروم ابنه فؽدى  

[ 6;9/ق ] 

وبراجم أبرقت كؾ فوق من....  تخشعاا  مرفقٌه جاعل وٌقوم  

كهادم ٌكون بان   ما هٌهات....  الهدى إلى الدعاة سمة أفهذه  

جاثم جاث   وبٌن الخافقٌن فً....  الوؼى نار مسعر بٌن شتان  

الدابم السبلم مع الصبلة خٌر....  وآله النبً محمد وعلى  

بركاته عادت الشرفً صبلح بن محمد بن أحمد الدٌن شمس العبلمة السٌد أٌضاا  علٌه رد وممن : 

ناقم من الردى بإجرام وهوى....  قابم من خاوٌاا  تردى من ٌا ] 

العالم فً له فاضحة شنعا....  مقالة الؽابرٌن فً له وجرت  

عالم وصورة نسك ذي زي فً....  والهدى الدٌانة منتحل بٌناه  

(1/540) 

________________________________________ 

وفخابم وشهامة ونزاهة....  ورباسة خبلفة نحو وٌروم  

بحازم لٌس حٌث ٌهلك والمرء....  هاوٌاا  الشقاوة نفق فً خر إذ  



متبلطم زاخر بحر لج فً....  ونفسه الؽرور الدنٌا به جمحت  

ومطاعم مشارب لذٌذ ورأى....  عمى عمٌت ما ضال بعٌن ورأى  

طاعم مطاعم من أجمع والشر....  طعامها وسحت الدنٌا زخرؾ فً  

وعظابم كبابر كل أرباب....  طؽى ومن الضبلل ألرباب فسرى  

ومآثم رذٌلة كل فعل فً....  أوالده أقادهم العلوج وأتى  

ومحارم شرابع حدود انتهكوا....  واألولى لوط وقوم الخمور أهل  

آثم ظلوم كفار زي فً....  مشمراا  المبٌن البؽً وتقمص  

وأعاجم خوارج دٌن ورضاه....  جبلله جل هللا بدٌن وشرى  

قابم حق إمام خٌر حرب فً....  أعوانه هم حمق من وٌقول  

هابم من وٌله هلك ؼمرات....  فً وهام الضبلل فً تورط حتى  

المتقادم فعله من مضى وكما....  إمامه لشتم زوراا  اجترى ثم  

قاسم من أتى حدث وما سوءاا ....  قاسم أحدث األشعار فً وٌقول  

ظالم عاد لكل الناقمات....  العدا على المضرمات الحروب إال  

متبلحم مضرم ماقط كل فً....  ناقعاا  سماا  األعداء جرع من  

بقاصم مقدمٌن حرب ورداة....  وصوارم اللقا عند بؤسنة  

[ 7;9/ق ] 

الفاحم العدو حتؾ ورصاصها....  قواصفاا  الرعود تحكً وبنادق  

راجم من خطفة الخطاطؾ رصد....  الهوى فً تهوى كالشهب وشوازب  

باسم الوقابع لدي الجنان ثبت....  أروع هزبر فتى كل ٌحملن  

مرازم وذات مدع وذا وثبلء....  أسنافهم أو السود ذات عنه سل  

(1/541) 

________________________________________ 

عبلقم كإوس بها العدو سقت....  أنها ٌقٌن نبؤ عن تخبرك  

بعزابم موصولة وعزٌمة....  مشهورة وقعة من له ولكم  

ونعابم صنابع حسن والوحش....  الهوى فً المظلة الطٌر لها شكرت  

الفاطمً الهاشمً الٌوسفً....  األؼر البر القابم اإلمام ذاك  

وعوالم عوالم زهر بالسٌؾ....  له شهدت من المنصور القاسم  

الدابم القدٌر الملك طاعة فً....  لوابه تحت السادات سارت من  



المتزاحم بؽٌضه الحسود كبت....  فضابل نشر هللا أراد وإذا  

عمً ٌا الشماتة ٌبؽً أبعامر....  عامراا  ٌذكر حٌن ٌشمت وتراه  

الهابم الكبٌر عقل فً خٌر ال....  هابم عقلك أٌن أمك ثكلتك  

حمً إذا الوطٌس خاض من أٌن أم....  معاا  سبطاه ٌنوأ الوصً أٌن  

ناقم من وٌاله الهزبر ٌحٌى....  بعده من ثاره وناقم زٌد  

دعابم فوق الدٌن منار شادوا....  منهاجهم على سبقوا وأبمة  

كرابم اإلله عند وبؤنفس....  بصفابح الهوى أهل عن وحموه  

راحم رإوؾ رحمن وجوار....  للبقا بدار   نفوسهم باعوا  

ومهاجم مهاجر بٌن راضٌن....  وشردوا الظالمٌن بؤٌدي قتلوا  

أكارم سلٌل منه واهن هو....  وال كرم   ذا بشٌن لٌس والقتل  

ولقابم لقاعد كالنٌرات....  عامر مفاخر زهرت قد وبذاك  

ومصارم ومصاول ومعاضد....  خٌرمناصر الفذ اإلمام عم  

ؼواشم بطون من عبٌطاا  علقاا ....  والقنا الصوارم البٌض أطعم من  

ومسالم مصاول حتوؾ نٌحت....  معارك الحصان بمقفوز وله  

رواسم المكرمات فً بمآثر....  سمى فلقد الثرى تحت ثوى ولبن  

(1/542) 

________________________________________ 

ومكارم عبل سوى بفٌك حجر....  وعمه اإلمام من تعٌب ذا ما  

[ 978/ق ] 

القادم الزمان فً بلعم بفعل....  الحقٌق أنت خاسباا  بؽٌك فاقعد  

ولراقم لناظر السناء مثل....  إنها باإلمامة التشدق ودع  

ا  المقدم اآلؼة ٌصلح أو دراهم بجمع لهج كاشؾ أو....  هادٌا  

لعوالم شامل منه والعد....  والندى الفضابل جمع لمن دعها  

وتقاحم تقاحط عند والرأي....  ونجدة الؽزٌر والعلم والزهد  

ناعم عٌش رؼد ٌخبث فالكفر....  بشكره جهول ٌا أولى كنت قد  

المشابم وؼوره بالوادٌٌن....  خابفاا  ذلوالا  محتجراا  كنت إذ  

ا  المناكب جبت فبفضله كاتم من بذا أقبح بذا أقبح....  آمنا  

دابم بعز مهجته وٌدٌم....  حقه للشرابع ٌرعى فاهلل  



حبلقم وشجو أفبدة وشجاك....  معاند كل حتوؾ فهو دام ما  

للنادم وتوبة والمإمنٌن....  أعمالنا بالرضى ٌختم وهللا  

حمابم ورق األٌك فً ؼردت ما....  وآله النبً على الصبلة ثم  

أٌضاا  علٌه رد الحماطً ٌوسؾ بن علً الدٌن جمال األفضل وللقاضً : 

الشابم لشإم ٌنبحه والكلب....  مشابم ؼٌر التم لبدر عجباا   

المتشابم ذا صوت فنكر ـمى....  العـ هرة من نقٌصة علٌه ماذا  

ناعم بصٌد وأتى الحمى وحمى....  حشة تعدى لما سناه لوال  

المتبلطم ملتقى بول تقطٌر....  تضٌره لٌس التٌار والزاخر  

ومثالم ومثالب ومعابب....  بمكاذب أتى من ذاك وشٌبة  

ؼاشم ؼاش بفعال وتبجح....  منزه وبهت زور وشهادة  

قوادم عشر والقدام المجد فً....  له من لرتبة حطاا  بها ٌبؽً  

(1/543) 

________________________________________ 

العاصم الهبلك من األمان طود....  وجمالها بدرها المفاخر تاج  

حاكم عدل منصور القاسم....  الورى على الرفٌع والشرؾ الفضل ذي  

وكاتم عبله لمنتقص تباا ....  ومصارماا  مواصبلا  األنام خٌر  

ومكارم ومكاسب ومحامد....  بفضابل أعداإه له شهدت  

وقشاعم ثعالب وزجر أوس....  لربها الصنٌع حمد ووقابع  

نعابم برج المجد فً وأحله....  كرامة كل أعطاه قد وهللا  

[ 9;9/ق ] 

البم لبٌم من ٌجزع فعبلم....  ومفضل مادح المهٌمن وإذا  

الكالم كبلم من ٌعرؾ والجد....  ضده وضاعة من ٌعلم والحسن  

الهاشم النبً وارث بسباب....  متشاؼبلا  بعٌوبه جاهبلا  ٌا  

العالم رإوس على الحساب ٌوم....  نشره ماٌسوك ٌمٌنك رفثت  

العالم سبٌل فً الشهادة إال....  وعمه لئلمام عٌباا  ٌلق لم  

ومقاسم مقاصد خٌر نال إن....  بعامر إذسخرت أم ثكلتك  

الزم بجهل جهل أبً من هً....  وال بكر أبً من ببكر لٌست  

قادم من المصطفى آل نقص فً....  له وأبكار عون لكنها  



ناقم من له تعساا  بعقوقهم....  متجارٌاا  بحقوقهم متهاوناا   

ومطاعم مطامع سحت لٌنال....  موالٌاا  الضبلل حزب متولٌاا   

ومحارم كبابر كل وٌحل....  إٌراده عن القرآن وٌحرؾ  

وأعاجم أحابش نفوس لهوى....  العلى السموات رب بها فعسى  

وهظابم بعظابم أتى فلقد....  بعٌنها األخرٌن سجاح هذا  

مصادم الحنٌؾ الدٌن ومحبة....  بجنونه شامخاا  ٌا تحسبن ال  

عابم ونصب ورو   وتفهٌق....  بتشدق بٌلها اإلمامة لٌس  

تمابم وعقد ملبوس وطرٌؾ....  بزٌنة للناظرٌن وتزٌن  

(1/544) 

________________________________________ 

ظالم آثٌم لمبدع لٌت....  الهدى نعش للذي اإلمامة إن  

صوارم التقى عند وشجاعة....  نافع وعلم عدل وشروها  

قاتم بطرؾ فؤنظرها األعدا....  ٌرى وكما خاسباا  بجهلك فؤقعد  

القاسم عند عبد تشبه شبت إن....  فاقترب عاماا  سبعٌن العلً ومن  

ومآثم بخسابس وترومها....  ومآثر   بخصابص لها تسعى  

راحم رب وعند األنام عند....  محبباا  تكون بؤن أردت وإذا  

وسالم المإمنٌن حزب وتول....  بتوبة الصرٌح الفسق فتدارك  

باكم لسان عن ٌنطق والرجل....  لعا له ولٌس مزدلق قبل من  

الدابم السبلم أسنً وعلٌهم....  وآله النبً على الصبلة ثم  

 قابلٌها بمعارؾ ماتلٌق النٌرة والحجج والفصاحة ،[:;9/ق] الببلؼة من وفٌها المذكور، السٌد على الرد فً الموجودة القصابد انتهت

قوله قصابده من قصٌدة أول فً وإنما هللا عبد السٌد قصابد من شًء على أقؾ ولم الظاهرة، عقابدهم وصحة الزاخرة، وعلومهم : 

قاسم من أتى بنا ألم حدث  

 ناصر بن محمد السٌد الوالد من سمعت كما السبلم علٌه موالنا إلى وصل( قد وكان) مدة، وقراضة ٌسنم فً هللا عبد السٌد هذا وأقام

قوله فً العبالً صبلح بن علً الدٌن جمال السٌد إلٌه أشار وكما الؽربانً : 

عوالم لؤلمرٌن مستسلماا ....  متذلبلا  إلٌهما وصلت ولقد  

[  فقد ؼٌرها، أو المرة تلك فً تاب هل أدري وال إلٌه، وأحسن شهارة[ السبلم علٌه اإلمام إلى وصل فإنه] هجرة إلى[ وصوله أراد

آمٌن إلٌها، والتوفٌق قبولها ٌحرمنا وال التوبة نسؤله رحٌم، ؼفور وهللا كذلك ؼٌره من وسمعت التوبة، ولده بعض من سمعت . 
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________________________________________ 



 أنه إال العلم فً محل له وكان ،[م97:7] وتسعمابة وتسعٌن أربع أو ثبلث سنة فً هللا عبد السٌد دعوة إن: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 فلما:قال أحد، بدعوة ٌحفل ولم ٌتب ولم وؼٌره، السبلم علٌه الحسن اإلمام وقت فً عنه المعرفة أهل نفرت شٌباا  علٌه ٌعاب كان

 بن ٌحٌى الشٌخ منهم السبلم، علٌه اإلمام إلى رسبلا  فؤرسل أحد إلٌه ٌلتفت ولم جماعة بنً جهات إلى عاد السبلم علٌه اإلمام ظهر

[ وألؾ] ست سنة من شعبان أول فً شهارة محروس إلى فوصل وصوله السبلم علٌه اإلمام فرجح وؼٌره، النصٌري مخارش

 من معه من وعلى علٌه وخلع محله ورفع واإلكرام، واإلعزاز اإلنصاؾ من أهله هو بما السبلم علٌه اإلمام وقابله ،[ م9;97]

 فظهر اإلمام مباٌنة وال نفسه إمامة ترك منه ٌظهر ولم خوالن جهات بعض فً مواضع له ووضع الخٌل، كرابم من وأركبه أقاربه

بعدها انشقاقه حٌنبذ   . 

 السبلم علٌه المإٌد بن علً الهادي اإلمام أوالد من لقرابته ٌلوح فكان علً بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدر العالم السٌد ولده وأما! نعم

 ولده ولد فؤخبرنً فٌه توسموه ولما الشرٌؾ، المنبه الزمان آخر المنتظر المهدي أنه بعضهم فٌه وتوسم والفبلح، الصبلح لوابح فٌه

ورجل خٌل جمهور فؤجابه قحطان نواحً بعض فً خرج إنه: قال . 

 ثم أربعاا، فً حسوا ٌسر وهو كذلك موالنا وأوهم إلٌه، داع أنه أباه وأوهم بذلك، ٌعلن ولم المهدي أنه وهمهم أنه ؼٌره وأخبرنً

له وٌخطب[ ;;9/ق] إلٌه له الدعاء وٌظهر السبلم علٌه موالنا ٌكاتب ذلك مع وهو الشام، ببلد أكثر فؤجابه أجابه بمن خرج . 
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________________________________________ 

 من بفقٌه دعا هنوم جبل فً السبلم علٌه وهو السبلم علٌه موالنا على حاله اختلؾ لما: هللا رحمه المهدي بن علً السٌد الوالد قال

 حاله لنا وتعرؾ السٌد هذا إلى تذهب: له فقال والرجالة، الوثٌق الدٌن أهل من وكان الطرٌقً، محمد بن سعٌد الفقٌه ٌسمى نوماأله

 قال: قال قل،: فقال عبلط، بن والحجاج وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا لرسول مسعود بن نعٌم قال كما أقول أن من بد ال: فقال وكذا،

 وأن للمسلمٌن نافع ؼٌر أنه منه رأٌنا قد السبلم علٌه اإلمام ٌعنً الرجل هذا: محمد للسٌد أعمالهم، تمام بعد فٌه من المذكور الفقٌه له

 قال، كما أو وٌباٌعونك اإلمام وٌخلعون منهم تقرب أنك إلٌهم ومن األهنوم أعٌان إلٌك أرسلنً وقد قال، كما أو تتم ال هذه أعماله

 بعث لئلمام صح فلما عرؾ، من إلى المكاتبة من شٌباا  أصحبه أنه وأظن مضمر هو بما وأخبره كاتمه، هو ما أظهر حتى به والزال

تعالى هللا شاء إن سنذكره ما أمره من كان حتى منه حذره وأخذ إلصبلحه . 
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________________________________________ 

 صبلح بن محمد الدٌن عز العبلمة النبٌل الجلٌل السٌد وأسر وولده، علً بن هللا عبد السٌد قصة: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 الذٌن السبلم علٌه اإلمام أصحاب بٌن وقع وقد تٌس، جبل من هللا رحمه عامر السٌد وتؤخر المعافا ابن صلح بٌن ما وكان القطابري،

 القطابري صبلح بن محمد الفاضل السٌد بٌن وذلك والمقارعة، الحرب إلى وانتهت مقاطعة، إلى أدت منازعة صعدة خوالن جهة فً

 محمد السٌد فقصده رازح، لجبل والٌاا  صبلح بن محمد السٌد وكان المإٌدي، الحسٌن بن علً بن هللا عبد بن محمد والسٌد الٌحٌوي،

 بن محمد السٌد أصحاب تفرق إلى أدى حرب بٌنهم فوقع ،[م;;97 ابرٌل] وألؾ سبع سنة شوال شهر فً هنالك إلى هللا عبد بن

 أن أمرهم الجهة تلك فً والته قرر لما السبلم علٌه اإلمام إلى الظاهر فً معتزون الفرٌقٌن وكبل فؤسروه، أسره إلى ثم عنه، صبلح

 هللا عبد بن محمد السٌد وكان والوالة، المراتب أهل بٌن اإلختبلؾ فوقع صعدة من بالقرب الذٌن المراتب أهل ٌحتاجه كان ما ٌسوقوا

 فؽنم المراتب، فً والمناظرة القرابة اقتضتها أحقاد بٌنهم وكان منه، تعذرت أشٌاءا  صبلح بن محمد السٌد من فطلب المراتب أهل من

 أسر من ذكرناه ما وكان الربوع، سوق فً للحرب فالتقوا للسٌاسة ومبلبسة دهاء وله مجاباا  وكان الفرصة، هللا عبد بن محمد السٌد

 على عازماا  رازح جبل على استولى أن بعد حٌدان ببلد إلى محمد السٌد[ 444/ق] وعاد أصحابه، وتفرق صبلح بن محمد السٌد

 فعله فً المه من إلى وٌعتذر السبلم، علٌه اإلمام مواالة ٌظهر الحال تلك فً وهو الجهة تلك من السبلم علٌه اإلمام أصحاب إجبلء

من ٌدي تحت ومن كفونً، ما هإالء بؤن  

(1/548) 

________________________________________ 

 بن الدٌن شمس الدٌن ضٌاء األكمل السٌد إلٌهم أرسل الشجار من بٌنهم ما بلؽه لما السبلم علٌه اإلمام كان وقد إلٌه، احتاج لما العسكر

 أرادا، ما لهما ٌنتظم فلم الخلل، ذلك وٌسدا لٌصلحا الجملولً محمد بن علً الدٌن جمال العارؾ األفضل والفقٌه الجحافً، الحسن



 أصحاب اجتمع حٌدان ببلد إلى هللا عبد بن محمد السٌد عاد ولما الحرب، إلى األمر آل حتى شدة إال ٌزداد ال واألمر مدة، هناك وبقٌا

 وقد بحٌدان، السوق قرٌة تولّ  من قرٌب موضع فً وذلك لهم القاصد هو وكان المذكور السٌد وأحربهم هناك، السبلم علٌه اإلمام

 فٌه الناس واعتقاد الرإساء ومصانعته لؤلمور ضبطه ومنها السبلم، علٌه اإلمام مواالته إظهار منها بؤشٌاء لدهابه الناس استمال كان

 سوء لهم وٌشكو هللا، عبد بن محمد السٌد أمر من كان بما ٌعرفهم عامة الناس إلى رسالة السبلم علٌه اإلمام وكتب للوالٌة، أصلح أنه

وهً فعله : 

الرحٌم الرحمن هللا بسم  

 والورع، العلم أهل من سٌرتنا أخبار به واتصلت دعوتنا بلؽته من إلى هذا كتابنا اصطفى، الذٌن عباده على وسبلم هلل الحمد

بعد أما البدع، أهل زخارؾ عن والمابلٌن ٌتبع، أن ٌجب الذي للحق والطالبٌن : 
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اةَ  ٌُِرٌدُ  َكانَ  َمنْ : }سبحانه هللا قال الكبابر، من الدنٌا حب أن وتعرفون إلٌكم، هو إال إله ال الذي هللا لنحمد وإنا علٌكم، فالسبلم ٌَ  اْلَح

ا ٌَ ْن ِهمْ  ُنَوؾِّ  َوِزٌَنَتَها الدُّ ٌْ سَ  الَِّذٌنَ  أُْولَِبكَ  ٌُْبَخُسوَن، الَ  فٌَِها َوُهمْ  فٌَِها أَْعَمالَُهمْ  إَِل ٌْ ارُ  إِالَّ  اآلِخَرةِ  فًِ لَُهمْ  لَ  َما َوَباِطل   فٌَِها َصَنُعوا َما َوَحِبطَ  النَّ

ْعَملُونَ  َكاُنوا  نقم فلم به وأمنا سبحانه هللا عن وعقلناه ذلك عرفنا وقد(( خطٌة كل رأس الدنٌا حب:))وسلم وآله علٌه هللا صلى وقال ،{ٌَ

ا  لنا فتح علمه ما منا سبحانه هللا علم فلما محاربٌن، وألعدابه ؼاضبٌن هلل قمنا وإنما الدنٌا، محبة هللا بحمد  على ونصرنا مبٌناا، فتحا

 الدنٌا إلى التوصل فً الحٌلة وولده علً بن هللا عبد السٌد أعمل بالمخنق المسلمٌن وعدو هللا عدو من أخذنا فلما عزٌزاا  نصراا  أعدابه

ا  لنا وكتب وحطامها،  ما بمسامعنا اتصل وقد: مالفظه ٌده بخط إلٌنا كتبه كتاب فً:قال الظالمٌن، على معاونته[ 449/ق] فٌه ٌبذل كتابا

 الفضبلء على به هللا من وما األقطار، تلك فً والوبال النكال من ذاقوا وما الفجار هللا أعداء لجهاد االنتصار من بصدده صرتم

 ثم الظهور، هللا أعداء من وقصمت الصدور شفت التً الزكٌة، المباركة والنهضة العلٌة، الهمة من مناره وعلو الدٌن عز من األخٌار

 وأوان، وقت كل فً والتقوى البر على المتعاونٌن من وإٌاكم وٌجعلنا:فٌه وقال بدعاء لنا دعا إلىؤن التطوٌل خشٌة تركته كبلماا  ساق

 وجنح الرٌة على الهر ٌثب كما علٌنا وثب الظالمٌن جهاد على به ماٌستعبن الجهات من التناول فً له وأذنا معاونته فً طمعنا فلما

 الناس أٌها وأنتم المرسلٌن، سٌد سنة أحٌوا وأنهم الدٌن، منار بهم شاد هللا إن األتراك ٌمدح مكاتباته بعض فً: قال حتى الظالمٌن إلى

الشرور وتهٌٌج الذكور ونكح الخمور، وشرب الدماء سفك إال همهم لٌس جاهلٌن ؼٌر بحالهم . 
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( قال أوكما ضبلالا  أحدهما إالوكانت اإلسبلم فً دعوتان اختلؾ ما: )الجنة فً وجهه هللا كرم طالب أبً بن علً المإمنٌن أمٌر وقال

 أن إلى عقله عرؾ منذ هللا أعداء باٌن الذي للدنٌا المحب من علً لبس وال نفسً على مالبست ربً من بصٌرة على أنً مع وأقول

ُكمُ  َظلَُموا الَِّذٌنَ  إَِلى َتْرَكُنوا َوالَ : }تعالى بقوله عمبلا  تعالى هلل ؼاضباا  قام ارُ  َفَتَمسَّ  الدٌن عز بن الحسٌن بن أحمد وازر الذي أم ،{النَّ

 محارباا  الذكور الحسٌن بن أحمد مع وجد فقام علً بن الحسن الولً الحق إمام عادى ثم ومعاداته، مناواته إال هللا ٌوجب لم الذي

 الشهٌد القاسمً الؽربانً هللا عبد بن علً كالسٌد وسلم وآله علٌه هللا صلى الرسول آل من األخٌار بقتل وأفتى السبلم علٌه لئلمام

ؤُْمُرونَ  َبْعض   ِمنْ  َبْعُضُهمْ  َواْلُمَنافَِقاتُ  اْلُمَنافِقُونَ : }تعالى قوله تحت داخل ذلك ألجل فهو ورضوانه، علٌه هللا رحمة ْنَهْونَ  ِباْلُمْنَكرِ  ٌَ ٌَ  َو

 إحصان، بعد وزنا إسبلم، بعد كفر: ثبلث فً إال مسلم امرء دم ٌحل ال:))وسلم وآله علٌه هللا صلى قال وقد اآلٌة،...{ اْلَمْعُروؾِ  َعنِ 

 األمر ألجاه ثم. الخبر...(( كلمة بشطر ولو المسلم دم فً شرك من: ))مامعناه وسلم وآله علٌه هللا صلى وقال(( حق بؽٌر نفس وقتل

من رفده استكمل حتى السبلم علٌه علً بن الحسن اإلمام ي ٌد بٌن وقؾ أن إلى  

(2/1) 
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 إلى هارباا  فر األتراك من نفسه على[ 444/ق] خاؾ فلما المطهر، بن هللا لطؾ فآزر الظالمٌن، أشباهه إلى مال السبلم علٌه اإلمام

 إلى رهابن أوالده فقدم الظالمٌن من واإلطمبنان األمان إلى علٌنا به هللا منح بما وتوصل بنا تشدد المٌمون بقٌامنا هللا من فلما بٌشة،

 من إلٌه فعلناه لما جزاء علٌنا بؽٌاا  الظالمٌن وٌمجد والسب بالشتم أعراضنا ٌفري وصار وقعد، ذلك بعد وسكن الظالمٌن، أٌدي

: تعالى بقوله العامل من البصٌرة بعٌن وانظروا هللا عباد فاتقوا الببلد، من ماله ؼٌر من الجبا من منا إلٌه صدر ما ونسً المعروؾ



ٌَُكونَ  فِْتَنة   َتُكونَ  الَ  َحتَّى َوَقاِتلُوُهمْ } ٌنُ  َو  والدٌن الورع أهل عند تصح لم فإنها دعوته بتقدم اعتل فإن إلٌهم ركن أم نابذهم من أم{ هلِلَِّ  الدِّ

 ظالماا، لذلك صار إذ علً بن الحسن الولً المإمنٌن أمٌر على وبؽٌه الظالمٌن، إلى ركونه من أوالا  ذكرناه لما الراشدٌن والعلماء

ا لِلنَّاسِ  َجاِعلُكَ  إِنًِّ: } السبلم علٌه إبراهٌم لخلٌله ٌقول وهللا ٌَِّتً َوِمنْ  قَالَ  إَِماما الِِمٌنَ  َعْهِدي ٌََنالُ  الَ  َقالَ  ُذرِّ  لذرٌته اإلمامة فسؤل ،{الظَّ

 قٌام ٌمنع ولٌس بقٌامنا، سبحانه هللا من حتى ٌعرفه فٌما فاجر وال بر ٌجبه لم إنه وأٌضاا  الظالمٌن، من ألحد سبحانه ٌجعلها فلم

 قول وٌكفٌهم كتبهم، فً السبلم علٌهم أبمتنا ذكره كما مجاب حق إمام دعوته تقدم من السبلم علٌه البٌت أهل من لئلمامة الصالح

 األحكام فً السبلم علٌه الحسٌن بن ٌحٌى الحق إلى الهادي قال وأٌضاا  مجاب، ٌتقدمه لم: السبلم علٌه ٌحٌى بن أحمد المهدي اإلمام

أمٌر إمامة على االحتجاج بعد لفظه ما  

(2/2) 

________________________________________ 

 الذي ذرٌتهما من اإلمام صفة فً بعدهما دعا من بعض وتعداد ذرٌتهما، من بصفتهما والحسٌن والحسن طالب أبً بن علً المإمنٌن

 إلٌه، ٌحتاج بما فهماا  وكان زاهداا، الدنٌا حطام وفً جاهداا، سبحانه هللا أمر فً تقٌاا  ورعاا  فكان: قوله مخالفته تجوز وال طاعته تجب

ا   فً لهم مشركاا  بنفسه، لهم مساوٌاا  حلٌماا  متثبتاا، متعطفاا، رحٌماا  بالرعٌة رإوفاا  سخٌاا، بذوالا، كمٌاا، شجاعاا، علٌه، ٌرد ما بتفسٌر عالما

ا  فٌهم، هللا حق بؽٌر حاكماا  وال علٌهم مستؤثر ؼٌر أمره،  مفرقاا  دعوته، فً مجتهداا  لراٌته، رافعاا  ربه، إلى داعٌاا  لسٌفه، شاهراا  قابما

ا  العباد، تؤلٌؾ فً مقصر ؼٌر الببلد فً للدعاة  وٌطلبونه ٌطلبهم بل ٌؤمنونه، وال الفاسقٌن، ٌؤمن ال للمإمنٌن، مإمناا  للظالمٌن، مخٌفا

 متشرداا  القبابل، جهادهم إلى وٌدعو الؽوابل، ببؽٌهم جاهدون، إهبلكه وعلى خابفون، لهم فهم وناصبونه، وناصبهم وباٌنوه، باٌنهم قد

 شمر اإلرجاؾ كثرة علٌهم االجتهاد عن تمنعه وال األخواؾ، تهوله وال تعالى هللا أمر عن ٌردعه ال منهم،[ 445/ق] خابفاا  عنهم

 األمة على الواجبة طاعته، المفترضة اإلمام فهو والحسٌن الحسن السبطٌن ذرٌة من كذلك كان فمن مقصر، ؼٌر مجتهد تشمرة

 حوابجهم وقضى حوابجه وقضوا وداجاهم الظالمٌن وساٌر وتلهى، وولده أهله فً وأقام وتمنى بنفسه عبث من فؤما: قوله إلى نصرته

 من الؽفلة أهلو الجهال على وموه نفسه وستر راٌته وطوى سٌفه وؼمد عنهم، وكؾ عنه وكفوا وأمنهم وأمنوه وعاشرهم، وعاشروه

طبلب والوناء الفترة ذوي النٌام، القاعدٌن من هللا عند وهو القٌام ٌرٌد أنه وأوهمهم اإلمامة، وادعى الضبلل  
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 لهم وٌعرض ذلك ٌوهمهم مجاهد، للظالمٌن مباٌن وأنه قاعد ؼٌر أنه قلوبهم وٌدخل لهم وٌعرض للرعٌة ٌظهر وهو والرخا، الراحة

 لهم وقعد علٌهم، بتموٌهه أمورهم علٌهم لبس قد دنٌاا، حراماا  أموالهم من بذلك وٌؤكل دوٌاا، وخٌماا  جلباا  درهم من لٌجلب كذلك أنه

 التحٌل فً دابب فهو لخالقهم، ٌجب بما والقٌام فرضهم، أداء من علٌهم بتلبٌسه وٌمنعهم ربهم، عن بتموٌهه ٌصدهم رشدهم، بطرٌق

 وهللا مجاهد، الظالمٌن على ناهض، ٌومٌه أحد وأنه قاعد، ؼٌر قابم أنه لجهالهم وتموٌهه أحوالهم، من علٌهم ٌلبس بما أموالهم ألكل

 عند نفسه ٌهلك فهو عوجاا  ٌبؽونها الذٌن سبٌله عن الصادٌن من هللا عند وٌكتبه الجاهلٌن، ٌوهم ما ؼٌر أمره وباطن سرابره من ٌعلم

 الفاسقٌن، ملك عهد وٌقٌم الظالمٌن، دعوة وٌمكن اآلثام، علٌه بذلك وٌجمع األنام، والمحقٌن الحق عن ٌفرق ؼٌره، وفعل بفعله ربه

 العظابم وٌجترم حراماا، تافهاا  سحتاا  ٌؤكل أٌدٌهم، أوساخ وأكل علٌهم، للترإس الجاهلٌن على به ٌموه بما والمحقٌن الحق دعوة وٌوهن

 هللا على وٌتقحم التؤوٌبلت، ذلك فً ٌتؤول خباالا  الحق ٌؤلو وال المسلمٌن، رأي وٌشتت المإمنٌن، كلمة ٌفرق إجراماا، هللا عن بالصد

 ما بؽٌر باطنه فً وفعاله لظاهره، مخالؾ سره خفً على وأوقفها فعلة كل فً وناقشها نفسه إلى رجع إذا ضمٌره بالقحمات، فٌه

 إاِلَّ  ٌَْخَدُعونَ  َوَما آَمُنوا َوالَِّذٌنَ  هللا ٌَُخاِدُعونَ : }سبحانه هللا قال كما نفسه إال ٌخادع وما آمنوا والذٌن هللا ٌخادع ظاهره، من للناس ٌبدي

ا هللا َفَزاَدُهمُ  َمَرض   قُلُوِبِهمْ  فًِ ٌَْشُعُروَن، َوَما أَنفَُسُهمْ  أَِلٌم   َعَذاب   َولَُهمْ  َمَرضا } 
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وا: }ٌقول وجل عز هللا ٌسمع لم كؤن هُ  ِبهِ  اْجَهُروا أَوِ  َقْولَُكمْ  َوأَِسرُّ ُدورِ  ِبَذاتِ  َعِلٌم   إِنَّ  به ٌمكر وهللا وبالمإمنٌن، باهلل ٌمكر فهو{ الصُّ

 الحرٌر ٌلبس نعمه، تافه من فٌه هو لما واالستدامة درهمه،و لدٌناره تحٌله من نفسه من بلٌة فً فهو ،[446/ق] الماكرٌن خٌر وهو

 من فقط كذلك كان من فؤٌن هللا، عباد شؤن ٌصلح وال هللا أمور فً ٌرتمض ال والخز، والفنك السمور وٌلتحؾ والقز، والدٌباج

 وكذبه، قوله بزخرؾ شكله من كان من وخدع بنفسه لعب إن مقرب، وال دان ؼٌر ومنها مجنب، بعٌد عنها أنه لعمره كبل اإلمامة

 لبعٌد فقط كذلك كان من أن فلعمري مهاناا، فٌه وٌخلد القٌامة ٌوم العذاب له ٌضاعؾ أثاماا  ٌلقى ذلك ٌفعل ومن ربه على واجترابه

السبلم علٌه الهادي كبلم انتهى. سبٌبلا  إلٌه علٌه ٌشرع ولم أهبلا  له هللا ٌجعل لم مما وٌنتحل ٌدعً عما . 
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 لم الذي آخره، فً السبلم علٌه ذكره بما العامل ومن هذا كبلمه أول فً السبلم علٌه الهادي ذكره بما العامل من هللا رحمكم فانظروا

 بالهم وما إلٌهم أوالده رهن باله فما أعوانه من وأنهم طاعته فً أنهم ادعى وإن إلٌهم أوالده رهن الذي أم للظالمٌن، مباٌناا  ٌزل

 وال له عاصٌن ؼٌر منقادون وألمره مطٌعون له أنهم وزعم ذلك فً الضرورة وجحد كابر فإن وٌتركونه لسلطانهم ٌخطبون

 الحوازٌق على المسلمٌن ٌمكنون كانوا حٌث الفراعنة سٌرة فٌه لهم بانت لقد فلعمري رأٌه، عن ٌصدرمنهم ما جمٌع وأن مخالفٌن،

 ثم هللا، حرم ما وٌستحلون الخمور، وشرب اللواط على وٌعكفون أنواعاا، عذابهم وٌنوعون وٌنصفونهم، أحٌاء وهم جلودهم وٌسلخون

له شعر فً ٌقول وحٌث المرسلٌن، سٌد سنة وأحٌوا الدٌن منار شادوا إنهم: ٌقول حٌث قوله فً ٌكذب هو : 

وٌندرسا ٌنسى أن األرض فً وكاد....  اندرسا ما الحق أهل دٌن من أحٌٌت  

ؼرسا الذي فً فرداا  العز ؼرابس....  عقلوا إن البٌت ألهل ؼرست وقد  

حبسا من الرحمن قدس فبل عنها....  محتبس والماء عطش مسها قد  

ٌبسا إن العود اخضرار ٌعود فلن....  رمق أوراقها وفً تداركوها  

والنفسا الروح ظلهن فً ألن....  ٌظلكم ظبلا  لكم ٌكون لكً  
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 ٌدعً ذلك مع هو ثم إلٌهم، ٌعتزي باله فما أعوانه من ٌكونوا لم وأنهم رأٌه، عن ٌصدر لم ذلك إن وقال المعقول إلى رجع فإن

ُكمُ  َظلَُموا الَِّذٌنَ  إِلَى َتْرَكُنوا َوالَ : }سبحانه ٌقول وهللا والزعامة، الحق أهل على والرباسة اإلمامة ارُ  َفَتَمسَّ  آَمُنوا َوالَِّذٌنَ : }وٌقول ،{النَّ

ِتِهمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َما ٌَُهاَجُروا َولَمْ  ٌَ ء   ِمنْ  َوالَ ًْ  هلل عاص   شًء، من والٌته من ماللمسلمٌن النار[ 447/ق] تمسه والذي ،{ٌَُهاِجُروا َحتَّى َش

 فإن هللا، عدو والعاصً هللا، أولٌاء المإمنٌن ألن والزعامة؛ الرباسة المإمنٌن على له تكون أن ٌصلح ال والعاصً وتعالى، سبحانه

 بٌن تفصل لم ألنها لئلمامة استحقاقه عدم على المتقدمة اآلٌة دلت وقد فاسق، هللا نعمة كافر فهو مستحل ؼٌر هللا على متجارباا  كان

ٌْؾَ  لَُكمْ  َما َكاْلُمْجِرِمٌَن، اْلُمْسلِِمٌنَ  أََفَنْجَعلُ : }تعالى هللا قال وأٌضاا  واإلحسان، النعمة كافر وبٌن والجحدان، الشرك كافر  َك

ا َكانَ  أََفَمنْ : }تعالى وقال علٌهم، والزعامة الرباسة باستحقاقه أعلى ٌكون ال أن األولى فبطرٌق كالمسلمٌن ٌكن لم ،وإذا{َتْحُكُمونَ   ُمْإِمنا

 اإلمامة باستحقاق المإمنٌن من أعلى الفاسقون ٌكون ال أن األولى فبطرٌق ٌستوون ال كانوا وإذا ،{ ُوونَ ٌَْستَ  الَ  فَاِسقاا َكانَ  َكَمنْ 

 بالمعاصً رضً من ألن المسلمٌن دماء فً شاركهم فقد راضٌاا  كان إن أوال، ٌفعلون بما راضٌاا  ٌكون أن إما ٌخلو ال وأٌضاا  علٌهم،

واحداا، إال العاقر ولٌس ،{َناِدِمٌنَ  َفؤَْصَبُحوا َفَعَقُروَها: }السبلم علٌه صالح ناقة عقر من فً تعالى قوله بدلٌل فٌها فاعلها شارك فقد  
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اءَ  َتْقُتلُونَ  َفلِمَ : }وسلم وآله علٌه هللا صلى محمد زمن كانوا الذٌن للٌهود تعالى وقوله ٌَ  األولون إال لئلمامة القاتل ولٌس ،{َقْبلُ  ِمنْ  هللا أَْنِب

، إنه قال وإن وسلم، وآله علٌه هللا صلى النبً زمن الموجودٌن من بفعالهم رضوا الذٌن إلى القتل هللا فنسب الٌهود، من  باله فما راض 

 علموا، بما شهدوا ما إال ذلك عرؾ من جمٌع هللا أشهد فإنً بالنصر، لهم ٌدع لم أنه زعم فإن! ٌجاهدهم لم وماباله! بالنصر لهم ٌدعو

 أن ادعى من ألن كفر فذلك أفعالهم، جمٌع فً محقون أنهم ٌدعً أن إما ٌخلو ال فذلك علٌهم، واجب ؼٌر جهادهم أن ادعى وإن

 وظلم الحق، بؽٌر النفس وقتل اللواط، بتحرٌم ورد ألنه سبحانه هللا كتاب برده كفر فقد حق، المحرمة النفس وقتل حق اللواط

 كلمة فرق باله فما الناصر ٌجد لم أنه ادعى وإن خزٌاا، بذلك له وكفى حٌاله، فالناس ذلك، ٌفعلوا لم أنهم ادعى وإن المسلمٌن،

 ٌجب من إلى بها وفر الدنٌا من قبضة أخذ حتى المعٌنٌن من لهم أنه علٌهم ومن لقتالهم ودعوه حربه على اجتمعوا الذٌن المسلمٌن

 المسلمون استجار كما بهم مستجٌراا  إلٌهم اعتزى إنما وأنه دعوته بتقدم حقاا  له إن: قال فإن حربهم، المسلمٌن جمٌع وعلى علٌه

له الناس لخذالن بهم استجار وإنما إلٌهم، هاجروا أٌام بالحبشة . 

(2/8) 



________________________________________ 

 ومحاربة الظالمٌن[ 448/ق] مإازرة من منه صدر لما تصح لم دعوته أن هذا كبلمنا من تقدم فٌما بٌنا قد أنا الموفق وهللا: فالجواب

 األرض فً وله إلٌهم ٌعتزي أن له ٌحل فبل التنزٌل، على سلمنا وإن لدعوته، والٌقٌن والصدق الدٌن أهل إجابة ولعدم المإمنٌن، أمٌر

 حسداا  المسلمٌن كلمة وفرق بالعداوة بدا حتى استطعنا بما وحبوناه خٌلنا، ركاب من وأركبناه قراه فؤحسنا إلٌنا وفد قد ألٌس متسع،

 المإمنٌن، كلمة ٌفرق وال ظالماا  ٌعضد ال كان حٌث الحجاز إلى فلٌعمد البؽضاء وصده الحسد حمله فإن علٌنا، بها أنعم التً هللا لنعم

 وأرح بنقمته فعجل ومنا، منه المبطل على ندعوك إنا اللهم بعمله، وأركسه شمله وفرق ٌرضٌه، ما على المإمنٌن شمل هللا جمع

العظٌم العلً باهلل إال قوة وال حول وال وسلم، وآله علٌه هللا صلى محمد وآل محمد بحق الباطل واخذل الحق وانصر شره، من العباد . 
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[ المرازم وقعة ] 

 أن وخشً اإلمام، اهتمه السبلم علٌه اإلمام وأصحاب المذكور هللا عبد بن محمد السٌد بٌن االبتبلؾ وتعذر واالختبلؾ األمر اشتد لما

 جهات إلى وؼٌرهم األهنوم من كثٌر بعسكر المحرابً محمد بن هللا عبد الدٌن فخر السٌد اإلمام فؤرسل ضرره وٌعم فتنته، تعظم

 المرازم ٌسمى وشحة عند موضع إلى هللا عبد بن محمد السٌد وقصدهم أرادوا، ما لهم ٌتم فلم أخرى مرة الصلح فً وعالجوا حٌدان،

 أكتاؾ من ومنح السبلم، علٌه اإلمام أصحاب هللا ونصر ضرٌر، حرب فوقع ،[8;97:ابرٌل] وألؾ سبع سنة أول محرم شهر فً

 ومعه ساقٌن إلى فوصل أثره وتبعوا أصحابه، سبلح وأكثر خٌلهم، ونهبوا ذرٌعاا، قتبلا  أصحابه من وقتلوا كبٌرة هزٌمة فهزمهم البؽاة

 أسٌراا، القطابري صبلح بن محمد السٌد وحمل فحمله ٌحلى، وال ٌمر ال ٌومبذ   علً بن هللا عبد والده فٌه وكان قلٌلة، عسكره من بقٌة

 وولى السبلم علٌه اإلمام جانب إلى بالمٌل اتهمه ألنه ذلك قبل اعتقله قد وكان المإٌدي، حسن بن أحمد العبلمة الفاضل السٌد وكذلك

 تلك قبابل سعى إلٌه انتهى ولما الخطاب، أبً آل ببلد من قراض إلى انتهى حتى أحد على ٌلوي ال منهزماا  هللا عبد بن محمد السٌد

 آلت ولما ٌسنم، قهر إلى انتهوا حتى السبلم علٌه اإلمام أصحاب بعض وتبعه فؤطلقهما المذكورٌن، السٌدٌن إطبلق فً إلٌه الجهة

 ٌحصل لم ولما فٌها، باألمر استبد السبلم علٌه اإلمام أصحاب من خوالن من جهات له صفٌت إن أنه ٌإمل ربما وكان ذلك إلى حالته

[ 449/ق] وشرط حمٌضة، بن فارع ٌسمى الجوؾ أشراؾ من رجل ٌد على ٌومبذ   بصعدة الذٌن األتراك كاتب طابل على سعٌه من

ببلد والٌة علٌهم  
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 شرط ما إتمام فً وثٌقة منهم هللا عبد بن صبلح أخاه ٌرهن أن لهم وشرط أمرابهم، من أمٌراا  ٌكون وأن صعدة ٌدخل ال وأن خوالن،

 اإلمام أصحاب وقصده الببلد أهل من كثٌر وواجهه صعدة من عسكراا  األتراك ولقاه فللة إلى وعاد ذلك، على بٌنهم األمر وتم لهم،

 فخرج الهبلك على أشرؾ حتى أٌام أربعة مقدار شدٌداا  حصاراا  بها وحاصروه وألؾ سبع سنة من محرم شهر فً إلٌها السبلم علٌه

 اإلمام أصحاب ٌقدر ولم الؽارة تلك بهم واتصلت وشحة عن تؤخروا السبلم علٌه اإلمام أصحاب بهم علم ولما صعدة، من ؼارة له

 إلى انحاز من ومنهم وؼٌره، المحرابً محمد بن عبدهللا الدٌن فخر كالسٌد الٌمن إلى عاد من منهم وتفرقوا حربه على السبلم علٌه

 مع وهو المباركة السٌرة هذه رقم وقت وإلى بالعز، الذل واستبدل صعدة دخل أن إلى هللا عبد بن محمد السٌد أمر وآل ذإٌب، بنً

 بسهم ضرب قد وكان العترة، أعٌان من األمور هذه قبل كان وقد ٌده، على ٌعض فقط اإلمارة باسم الرباسة من صنعاء فً األتراك

 ثمان سنة فً صنعاء على السبلم علٌه باهلل المإٌد اإلمام استولى لما ثم سافر، بدر الكمال نواحً فً واستضاؾ وافر، العلوم فً

 وآل صنعاء أهل من وصل من مع أقر إلى باهلل المإٌد اإلمام إلى هللا عبد بن محمد السٌد هذا وصل[ م:984] األلؾ بعد وثبلثٌن

 وآل المطهر آل األشرؾ من جراٌة له كان من ولجمٌع به ٌتعلق ولمن السبلم علٌه اإلمام له وأجرى والندم، التوبة وأظهر المإٌد،

 أمواله جمٌع وباع سبحانه، هللا إلى واإلنابة التوبة وأخلص المذكور هللا عبد بن محمد السٌد حال حسنت ثم كفاٌتهم، وؼبرهم المإٌد

 رحمة هلل رحمه وألؾ وأربعٌن أربع سنة الحرام الحجة شهر ثامن الجمعة لٌلة مات حتى فٌها فبقً صعدة، إلى بؤهله وانتقل بصنعاء،

انتهى. األبرار . 
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[ نمً بن حسن الشرٌؾ إلى اإلمام مراسلة ] 

 علٌه اإلمام ذكرها ولقد وؼٌرهم، المرامً فً ذكرنا كمن كثٌر: وقٌل وفساد، موقع له وولده هللا عبد السٌد من الخبلؾ هذا وكان

هذه وهً الحسن بنً من وإخوته نمً بن حسن الشرٌؾ إلى رسالته منها رسابله من كثٌر فً السبلم : 

 الجنة ٌدخل ال عباده، على وآله علٌه هللا صلى جدهم بعد وشهوده خلقه، على هللا قوام نبٌه بٌت أهل من األبمة جعل الذي هلل الحمد

 حٌث آله وعلى علٌه هللا صلى األمً النبً لسان على قضى قضاء وأنكروه، أنكرهم من إال النار ٌدخل وال وعرفوه، عرفهم من إال

 على هللا كبه ٌجبها فلم البٌت أهل واعٌتنا سمع من: ))قال وحٌث(( جاهلٌة مٌتة مات[:44/ق] زمانه إمام ٌعرؾ ولم مات من: ))قال

 .((منخرٌه

 الناس من به ٌقاس وال فضله، ٌوازى ال وصفوته، ونجٌه ورسوله، عبده محمداا  أن وأشهد له، شرٌك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد

 الفانٌة، الدنٌا عمر آله وعلى علٌه هللا صلى الجافٌة، والجفوة الؽالبة، والجهالة المظملة، الضبلالت بعد الببلد به أضاءت ؼٌره،

بعد أما الباقٌة، واألخرى : 

 رسوله وحرم هللا حرم فً الشوكة أهل الحسن، بنً وداوٌة الزمن، مفاخر المجتبى، النبً عترة من النجباء سبللة إلى هذا فكتابنا

القابل وهلل الهاشمٌة، والشٌم والنجدة الفاطمٌة، واألعراق النبوٌة، األصول لهم الذٌن وسلم وآله علٌه هللا صلى : 

النخل منابتها فً إال وٌؽرس....  وشٌجه إال الخطً ٌنبت وهل  
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 الظالمٌن، جهاد جعل سبحانه هللا إن ثم رضاه، إلى المبلػ هداه من المزٌد ونسؤله إلٌكم، هو إال إله ال الذي هللا لنحمد وإنا علٌكم، سبلم

 وذلوا، خذلوا دعاته ٌجٌبوا ولم والته خذلوا وإن والنصر، العز هللا منحهم المسلمون به قام إن للدٌن، وسناماا  ذروة المعتدٌن، ونكاٌة

 هلل قمنا وقد السبلم، علٌه على المرسلٌن سٌد علم مدٌنة وباب المإمنٌن، أمٌر عن روٌناه ما معنى هذا ؼٌرهم، إلى منهم الحق وأدٌل

 الذكور، ونكحت الخمور، وشربت الفجور، وكثر العباد، على الظلم ظبلم وطبق المحنة، وشملت الفتنة، عمت حٌث ؼاضبٌن سبحانه

 له نحب كنا من عدونا ونصرة حربنا فً فقام العصٌان، وكبابر بالمبلهً، الرحمن عبادة وبدلت الحرام، واستحل األحكام، وبدلت

ْكِسُبونَ  َكاُنوا َما ُقلُوِبِهمْ  َعلَى َرانَ  َبلْ  َكبلَّ } ٌجٌبوه فلم ذلك لهم بذلنا وقد عزه، ودوام ملكه، بقاء مع الجهاد بفرٌضة القٌام  ؼلبت{ ٌَ

 اختاروا ولكنهم واألعدا، الحق أهل نصرة وتركوا ووقفوا سوى، والباطل الحق جعلوا أنهم فلو هوى، فإاد فلكل األهوى، علٌهم

 البناء ونقلوا بصلته، هللا أمرهم الذي السبب وقطعوا الرحم، ؼٌر فوصلوا بالسوء األمارة النفوس وإٌثار هللا سبٌل عن المتفرقة السبل

 شبه على السكرة، فً وذهلوا الحٌرة، فً فماروا ؼمرة، فً ضارب كل وبقاع الحطبة عرصات فً فبنوا أساسه، رص عن

 إماماا  نفسه ٌعد بعضهم من العجب عاٌنا ولقد مباٌن، للدٌن ومفارق راكن، الدنٌا إلى منقطع بٌن فهم الطاؼٌة، وطرٌق الفراعنة،

وسحت ،[;44/ق] الحرام لعق إلى ومال األرض، إلى فؤخلد زبرجها، وراقه عٌنه فً الدنٌا حلٌت وقد داعٌاا، هللا وإلى هادٌاا،  
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اةَ  ٌُِرٌدُ  َكانَ  َمنْ :} تعالى هللا قول ٌتلو وهو اإلمام، بعد اإلمام وحارب الطؽام، األتراك ووالى الطعام، من ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ِهمْ  ُنَوؾِّ  َوِزٌَنَتَها الدُّ ٌْ  إِلَ

سَ  الَِّذٌنَ  أُْولَِبكَ  ٌُْبَخُسوَن، الَ  فٌَِها َوُهمْ  فٌَِها أَْعَمالَُهمْ  ٌْ ارُ  إاِلَّ  اآلِخَرةِ  فًِ لَُهمْ  لَ ْعَملُونَ  َكاُنوا َما َوَباِطل   فٌَِها َصَنُعوا َما َوَحِبطَ  النَّ  ولٌس ،{ٌَ

 واؼترارهم هللا، أعداء من الدنٌا ألهل وتعظٌمهم هللا، ألولٌاء استحقارهم من الماضٌة األمم به هلكت ما إال ذلك على لهم الحامل

نَّكَ  الَ :} ٌقول حٌث هللا ٌسمعوا لم كؤنهم الباقٌة، اآلخرة على الفانٌة للدنٌا وإٌثارهم الببلد، فً بتقلبهم ُؽرَّ  اْلِببلَِد، فًِ َكَفُروا الَِّذٌنَ  َتَقلُّبُ  ٌَ

مُ  َمؤَْواُهمْ  ُثمَّ  َقلٌِل   َمَتاع   ا: }ٌقول وحٌث{ اْلِمَهادُ  َوِبْبسَ  َجَهنَّ اةَ  َوآَثرَ  َطَؽى، َمنْ  َفؤَمَّ ٌَ ا، اْلَح ٌَ ْن ًَ  اْلَجِحٌمَ  َفإِنَّ  الدُّ  فً مر ولكن بلى{ اْلَمؤَْوى ِه

السبلم علٌه ٌحٌى بن أحمد للحق الناصر قال بما ومنهم منا الحال أشبه فما صم، آذان : 

أكلؾ فاللون الوجه بٌاض وعاد....  مشٌبه حٌن قبل رأسً شاب لقد  

ٌزلؾ هللا إلى فٌما وزهدهم....  أهلها وؼفلة الدنٌا فً أفكر  

وحرفوا اإلله قول عطلوا وقد....  وفرضه الكتاب حكم ورفضهم  



ٌتعرؾ عالم من جاهل وال....  علمه للرشد ٌهدٌه عالم فبل  

ٌعسؾ الؽً ظلمة فً فكلهم....  كلهم بالناس األٌام تقلبت  

السبلم علٌه قوله إلى : 

م المثقؾ نعم هللا لعمر وإنً....  اعوجاجه ٌستقٌم ال من أَقوَّ  

وأرجفوا الظنون القوم بً فظن....  عرٌكتً لقوم النت ولكنها  

لمرهؾ للطؽاة سٌفً إن بلى....  سٌفه ٌشهر لٌس إمام وقالوا  

ومولؾ مخلص فمنهم كذاك....  وناصري قلٌبلا  أعوانً كان وإن  

أؼلؾ والقلب الدنٌا على حرٌصاا ....  مؽفبلا  مهٌباا  ألقى من وأكثر  

(2/14) 

________________________________________ 

 وإماتتة هللا، رسوله سنة وإحٌاء هللا، أعداء جهاد وإلى رسوله، وإلى هللا إلى ندعوكم إنا ثم شجون، ذو الخبر ألن مصدور نفثة هذه

 قصٌر شبعها مابدة على اجتمعوا الناس إن أهله لقلة الهدى طرٌق فً تستوحشوا وال هللا داعً أجٌبوا قومنا ٌا هللا، أعداء بدعة

 عموا لما بالعذاب هللا فعمهم واحد رجل ثمود ناقة عقر إنما فإنه العاصٌن، بفعل الرضى من هللا رحمكم واحذروا طوٌل، وجوعها

 الجمع تحبون أال ،[494/ق] الماء ورد الواضح الطرٌق سلك من أنه واعلموا{ َناِدِمٌنَ  َفؤَْصَبُحوا َفَعَقُروَها: }سبحانه فقال بالرضى،

 الدنٌا بعٌش تؽتروا وال واآلجل، العاجل بخٌر والفوز المابل، وإقامة الباطل إزاحة على أعٌنونا بالخٌرٌن، والفوز الدارٌن، بٌن

ا َمَتاعُ  قُلْ : }تعالى هللا قال آفل، قلٌل عما ونجمه شامل، بكدر مشوب فإنه الزابل، ٌَ ْن ر   َواآلِخَرةُ  َقِلٌل   الدُّ ٌْ  ُتْظلَُمونَ  َوالَ  اتََّقى لَِمنِ  َخ

َبَعِنً َوَمنِ  أََنا َبِصٌَرة   َعَلى هللا إِلَى أَْدُعو َسِبٌِلً َهِذهِ  قُلْ }،{َفِتٌبلا   الرشاد، سبٌل إلى وإٌاكم هللا هدانا{ اْلُمْشِرِكٌنَ  ِمنَ  أََنا َوَما هللا َوُسْبَحانَ  اتَّ

العالمٌن رب هلل والحمد أجمعٌن، وعلٌهم علٌه هللا صلى الطاهرٌن، الطٌبٌن وآله األمٌن محمد لبفض والسداد والصبلح . 
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[ السودة فً اإلمام أخبار ] 

 إلى ألجوه حتى األمور عظابم من السبلم علٌه له اتفق وما منها، خروجه وكٌفٌة السودة، فً السبلم علٌه موالنا أخبار إلى ولنرجع

 وأمن الحٌمة، وببلد تقدم، كما صنعاء مشارق اختلت لما أنها وذلك المقدسة، المشاهد وببقاء بالتقوى هللا عمرها شهارة محروس

 عبد المحروم األمٌر أصحاب ومن محمد بن أحمد األمٌر وأصحاب العجم اجتمع والمؽارب، والمشارق الٌمن جهات من الظالمون

 شدٌدة حروب واتفقت قدم، ببلد من وؼٌرها األعرام جٌش بنً وأعمال العجم أمراء من وكثٌر شظب جهات إلى هللا رحمه ال الرحٌم

هابلة تفصٌبلت ولها . 

(2/16) 

________________________________________ 

 والفقٌه الحسن، اإلمام بن أحمد السٌد اإلمام عند من لهم والمقاتلون وقعة عشرٌن فوق كانت إنها: األكوع ٌحٌى بن أحمد الفقٌه قال

 وفٌها الذماري، محمد بن عامر العبلمة سٌدنا أمد بعضها وفً المإٌدي، الدٌن عز أحمد بن محمد العالم السٌد ثم الشهاري، علً

 إنه ثم الحروب، هذه فً زرٌب بٌت فً واستشهد عواض، بن علً الفاضل الحاج وأخوه عواض ابن أحمد المجاهد الحاج وصل

 المحروسة شهارة أمور لً ذكر وقد علٌه، ورضوانه هللا سبلم باهلل المإٌد المإمنٌن أمٌر موالنا أخبرنً كما األضحى عٌد حضر

 معً حصل فقد بها وتستبدلون شهارة فتتركون الفتوح إقبال ٌؽرنكم ال ولدي ٌا: قاله فٌما علٌهما هللا صلوات والده حً وأن باهلل،

 فً طوٌبلا  حدٌثاا  وذكر مبلحمة، ؼٌر من منها الخروج من أتمكن فؤنالم المدة تلك فً األهنوم وترك السودة، فً بالبقاء وخطؤ ؼلط

 بعده القابم بؤنك ٌقطع كان السبلم علٌه اإلمام أن هللا حفظكم موالنا ٌا أرأٌت: المقام ذلك فً علٌه هللا سبلم له وقلت شهارة، أحوال



 وإال ٌجدها، كان ألمارات ؼالباا  وٌظنه ذلك ٌتوسم كان: فقال الوصٌة؟ الشرٌؾ[ 499/ق] ومذهبكم مذهبه من ولٌس عهده، وولً

 بشاري الدٌن شمس بن علً بن حسن المجاهد القاضً منهم جماعة، افتسح عرفة فً العٌد لٌلة كان لما: قال حتى ذلك فالمذهب

 باعوا األشرار إن: الكتاب ذلك ومن بالعودة، بالمبادرة السبلم علٌه اإلمام إلٌه فكتب الرإساء، عمدة من وكان العذري، العنسً

العجم به واتصل مراتبه مقدمات انهزمت وقد إال المواد وصلته وما قال، كما أو العٌد خضارة من فبكذا أنتم وأما بدنٌا، أبمتهم . 
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 أمر هذا فقٌه ٌا: المعافا البن قال ذلك رأى لما السبلم علٌه اإلمام وأن النوبتٌن، لزم حتى بدله لمن دس سنان إن: عٌسى السٌد قال

م;;97 أؼسطس] وألؾ ثمان سنة صفر شهر فً ذلك وإن بلٌل عقد ]. 

 هللا لعنه سنان أن وؼٌره المهدي بن علً الدٌن جمال السٌد كالوالد ؼٌره وأخبرنً السبلم، علٌه المإمنٌن أمٌر موالنا رواٌة هنا إلى

 جبل إلى رتبة أرسل السبلم علٌه اإلمام وكان تقدم، كما اإلمامٌة المراتب وهزم الٌهودي قرن ٌسمى موضعاا  عبلء ابن بٌت إلى تقدم

 هللا، رحمه المهدي بن علً بن الصادق الحسن الدٌن شرؾ المجاهد والسٌد الفاضبلن السٌدان فٌه واستشهد فهزموا، حجاج بنً

 فٌها ومن السودة أهل من وقتل حبور، أهل من هللا رحمه المهدي بن علً بن محمد بن الدٌن شمس بن إبراهٌم الدٌن صارم والسٌد

 بالمدٌنة، واتصلوا وهزموا حضر من بعض للقابهم فخرج زوقر، قاع فً( وهم) إال السبلم علٌه اإلمام ٌشعر ولم جماعة الهزٌمة مع

 المعافا بن هللا عبد األمٌر بنت وأمها السبلم، علٌه علً بن الحسن هللا لدٌن الناصر اإلمام بنت على متزوجاا  السبلم علٌه اإلمام وكان

 مواالة فً كان وإن ذلك فً له ناصح وهو تدخل ال: المعافا بن هللا عبد األمٌر له فقال شٌباا، لٌؤخذ الحصن طلوع فؤراد األٌام تلك فً

 محمد بن صبلح كالشرٌؾ رأٌه على أصحابه من وجماعة السبلم علٌه موالنا على السودة دخولهم فً السعاٌة وله مضمراا  العجم

 ابن فمنعه مدبر، السبلم علٌه وموالنا لذلك الرمح وقلب ذلك على ماالا  أخذ وقد السبلم علٌه اإلمام بقتل هم أنه ٌروى فإنه الؽربانً،

وعده وما ببلده وعوده اإلمام ٌد من بخبلصه المعافا ابن ورضً المعافا  
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 اإلسبلم، لملة العام النفع من به هللا جعل وما السبلم، علٌه موالنا حفظ من سبحانه هللا ٌرٌد لما النفس إلى الموصل الؽدر وكره العجم،

 فً ٌخرج[ 494/ق] وكان سٌفه، مع الكرٌم مصحفه وتقلد بعمامته، اعتجر وقد وسبلحه قمٌصه إال علٌه ولٌس السبلم علٌه فخرج

أصحابه ضعفاء على وٌرمً وٌعود معه بٌت من . 

(  بنً من مطر بن ٌحٌى الحاج له روى أنه هللا حفظه المسوري الحسٌن بن الدٌن سعد بن أحمد اإلسبلم صفً العبلمة القاضً روى

 ومعه السودة من السبلم علٌه اإلمام خرج لما أنه: به ٌختص ومن السبلم علٌه باهلل المنصور اإلمام خدم من وهو األهنوم من سعٌد

 الجحافً أحمد بن المهدي بن علً بن المهدي بن علً الدٌن جمال السٌد ومعه حضروا قد واألتراك الرمً ٌرٌد وهو ٌده فً بندق

 برنكة إلى السودة باب تحت إلى خرجنا األتراك وقتل الرمً مرادك إذا: لئلمام فقال السبلم، علٌه اإلمام على فخاؾ هللا، رحمه

 لم هذا بؽٌر السٌد واجهه ولو صواب،: فقال الشرقٌة، الطرٌق علٌنا تلزم لببل السودة وطرٌق الشرقٌة الطرٌق تلزم فإنها المنسرة

 إلى وعزم قٌل، ما على فٌه وبات الموسم إلى فتوجه فٌها األتراك بٌارق صارت ولما العبارة، له فوجه الثبات أهل من ألنه ٌسعده

علٌه هللا سبلم ظلٌمة ) . 

 وأصحابه هو تعلق حتى وٌقتل بالبندق ٌرمً الخؾ ٌسمى موضع فً السودة جانب فً ساعة وقؾ أنه واحد ؼٌر أخبرنً ولقد

 ببلد من بالمدابن اتصل حتى بٌومه وتقدم المنهزمون، إلٌه وثاب الموضع ذلك فً راٌته نصب ثم الموسم، من الصابة ٌسمى موضعاا 

أعوانه تفرق وقد األبرق، فً هنالك واستقر ظلٌمة، . 

(2/19) 

________________________________________ 

 إلى صار ممن كبراءهم فإن السودة أهل وأما بنادق، ثبلث إال األبرق فً صبلها جمعة فً معه ٌبق لم: به هللا نفع أحمد السٌد قال

الضعفاء من ؼٌرهم مع كثٌراا  منهم فقتل العقد من هللا لعنه سنان من أٌدٌهم فً بما ووثقوا احترازهم فقل خانوا المعافا ابن رأي . 



 أثخنوه وقد أسرى، جملة فً الظالمة الجنود به أتت اإلمام خان ممن].......[  بن صبلح الشٌخ شٌخهم أن السودة أهل بعض أخبرنً

 لك ٌفعل ما: فقال تراه، ما فٌنا فحصل أٌدٌنا فً خطك هذا: هللا لعنهما لسنان فقال القتلى، جملة فً أهله بعض وقتل بالجراح

 أسرى الطرٌق فً فوجد المشإم الشٌخ هذا فعاد: قال األسرى، وأطلق شٌباا  وأعطاه أطلقه ثم السٌل، طرٌق فً وقفت وقد القرطاس

 منهم[ 495/ق] وصل من أعطً وال األسرى ٌقتل لم سنان إن: لهم وقال بالسبلمة، فبشرهم ٌساقون، العجم أٌدي فً أصحابه من

 ووصلوا أعناقهم فضربوا أسروهم الذٌن العسكر ففطن بالرإوس وصل من المال أعطى وإنما بعضهم، عاقب بل شٌباا  بؤحد

 تجتمع والعجم األبرق فً فاستقر السبلم علٌه اإلمام وأما جمٌعاا، هللا لعنهم هبلكهم أراد بؤنه الشٌخ واتهم: قال المال، ألجل بالرإوس

 طاؼٌتهم عند إلى اجتمعوا فإنهم العجم وأما أحكامه، وعن سبحانه هللا عن الناس وذهاب كثرتهم السبلم علٌه رأى وقد السودة فً

هللا رحمه ال سنان . 

هللا لعنه إلٌه السودة فتح بعد عاد وأنه خمر إلى إلٌه اجتمعوا: عٌسى السٌد قال . 

(2/20) 

________________________________________ 

 تقدم كما أصحابه من أنفار جلود وسلخ هللا رحمه عامر بالسٌد أهله هو ما فعل أن بعد هللا عدو إن: األكوع ٌحٌى بن أحمد الفقٌه قال

 فهابه هللا لعنهم سلخوه ثم حمومة، إلى رإوسهم وحملوه أوالده قتل حدقة بن هادي الفقٌه منهم كثٌراا، فقتل خٌار إلى وؼزا وؼٌرهم،

 شمس الحاج مقدمات أن وذلك هللا، رحمه ال سنان ٌعنً مرمر ذي أعمال من رجام إلى عاد ثم تقدم وقد رهبة كثٌرون وواجهه الناس

 وجلعوه المعافا بن هللا عبد األمٌر على وخلعوا كوكبان إلى صعد ثم ثبلء لفتح وعاد: قال صنعاء، على ضٌقوا المشرق وأهل الدٌن

 وجعلوه الفقار ذي المسمى األمٌر الجمٌع على وجعلوا والعجم العرب من أمراءهم معه وجهزوا وؼٌرها ببلده وأقطعوه األمراء أمٌر

 معه وجمعوا األموال، وأعطوه وكذا، شهارة فً ومحاصرته السبلم علٌه اإلمام بلزم هللا رحمه ال وتدرك المعافا ابن األمٌر مع

 أمنه وقد المإٌدي هللا عبد السٌد منهم صبراا، بعضهم الوقعة هذه فً جماعة هللا رحمه ال سنان قتل وقد والعجم، العرب من الرجال

 رحمة قطعوه حتى ٌجالدهم فثبت عنه والدفاع الحق إمام عن نفر ال: قال اآلنسً]......[  الصالح الفاضل والفقٌه وؼٌره، المعافا ابن

 طول، فٌه السودة من السبلم علٌه اإلمام هزٌمة بعد علٌه هللا رحمة عواض بن أحمد المجاهد الفاضل للحاج خطاا  ورأٌت علٌه، هللا

 فكان خطه، له ٌرجع أو نصحه ما ٌفعل أن العظٌم باهلل وسؤله النصٌحة من فٌه أودعه ما معاودة كثرة من استحٌا قد أنه وٌذكر

لفظه ما ظهره فً علٌه الجواب : 

(2/21) 

________________________________________ 

 عذر قبابل وجمعنا ذكرتم ما جمٌع وٌحققنا السبلم، بشرٌؾ ٌتحفكم وهللا كتابكم بلػ هللا شاء إن باهلل المنصور وحده، هلل الحمد

 وهللا األولى الهمة تشبه همة البنادق وجمٌع رجل وثمانمابة رجل ألؾ لنا وافترقوا فعلوه وقواعد أٌماناا  منهم وطلبنا وظلٌمة، واألهنوم

 أي أو مالك وبنً وادعة إلى وؼٌرهم ووادعة وقبابلهم[ 496/ق] عمران بنً ومشابخ أنتم وتؤهبوا الكافرون، كره ولو نوره متم

 من تشجنوا وال تعالى هللا شاء إن للمسلمٌن األصلح هو ما على ونبنً وأنتم نحن ونتفاوض ذلك، مثل قواعد علٌهم تفعل األماكن

 السبلم شرٌؾ بعد ٌنقلبون، منقلب أي ظلموا الذٌن وسٌعلم به ٌتعلق ومن الؽشوم الظالم هبلك بذلك هللا أراد إنما السودة من رجوعنا

الشرٌفة ٌده بخط لفظه هذا . 

 وٌقدم الظالمٌن، عن خال فهو المشرق تقدم ثم السادة أحد وؼٌرها األهنوم ببلد على ٌجعل اإلمام أن وذكر طول الحاج كتاب وفً

 اإلمام أن علٌه هللا سبلم باهلل المإٌد موالنا حً من وسمعت وقع، مما مخافة المشرق جهات فً ظهرهم وٌكون واألنصار الفضبلء

كثٌراا  كبلمهم من وذكر السودة من هزٌمته بعد وشددهم الناس فً تكلم السبلم علٌه . 

 بن أحمد اإلسبلم سٌؾ المجاهد الحاج وصل وقد السودة من السبلم علٌه اإلمام رجوع وبعد: معناه ما به هللا نفع أحمد السٌد قال

 ٌسترجح فلم بالحرب صنعاء وٌقاربون معهم اإلمام مسٌر ٌلتمسون جاسؾ من معرجة إلى العالٌة خوالن ومشابخ هللا رحمه عواض

وؼٌره الشرؾ أخبار فً سٌؤتً كما شهارة ببلد عن ودافع ذلك السبلم علٌه اإلمام . 

(2/22) 

________________________________________ 



[ لئلمام وادعة مواالة ] 

 ؼربان، وكذا السبلم علٌه اإلمام على الظاهر ببلد اختلت هللا رحمه عامر السٌد قضٌة وكانت حمومه، فً هللا لعنه سنان استقر ولما

 العالمان السٌدان إلٌهم وطلع فؤجابوه، اإلجابة منهم وطلب لكبارهم كثٌر وعطاء محاورة بعد وادعة إلى السبلم علٌه اإلمام فؤرسل

 علٌها بهمان فً للعجم محطة وأخربوا أٌاماا  وادعة لهم واستقام العبالً صبلح بن وعلً الؽربانً، هللا عبد بن صالح الفاضبلن

 فؤرسل الحق جانب ؼربان والى ذلك خبلل فً ثم الظالمٌن جنود علٌها ؼلبهم ثم الدٌن، شرؾ اإلمام بن مطهر بن هللا عبد األمٌر

 مطهر بن هللا عبد األمٌر وقصدهم لٌالً، فٌهم واستقر الطٌر، سعٌد بن هللا عبد المجاهد الشٌخ فٌهم أصحابه من جماعة اإلمام إلٌهم

 الحق جنود فدافعهم ظلٌمة جهات إلى المخذولة المحاط توجهت ثم تعالى، هللا وسلمهم الحرب تبلزم مع ؼربان من فانهزموا أٌضاا 

 طلوعهم وبعد عمران بن الملك عبد بن ناصر أخبرنً كما عدة المسلمٌن من فقتلوا بٌنة ٌسمى موضع من طلعوا ثم دفاع بعض

السادة بٌوت سٌما حبور أخربوا ظلٌمة . 

(2/23) 

________________________________________ 

 شاء إن: وقال المعافا، ابن على وٌدعو لهم فٌدعو عنده وهم السادة بٌوت فً الخراب ٌرى كان السبلم علٌه اإلمام أن وبلؽنً: قلت

 اإلمامٌة الدولة فً حبور بعمارة ٌضرب السبلم علٌه[ 497/ق] قال كما فكان المعافا، ابن بٌوت هللا وٌهدم كان مما خٌراا  تعمر هللا

 جنود وطلع عذر ببلد العجم جنود دخلت ثم أٌاماا  الحرب وقامت مواضع، ورتب شهارة جوار إلى السبلم علٌه اإلمام فعاد األمثال

 الدٌن شمس الحاج وأما تعالى، هللا شاء إن سٌؤتً كما شهارة السبلم علٌه اإلمام فتعلق أقر وادي أسفل من وعر حوالً إلى الظالمٌن

وجهاتها خوالن ببلد فعاد هللا رحمه . 

 إضراب بعد وادعة من هللا حماه األسدي عواض بن أحمد الدٌن شمس الحاج عاد ولما: به هللا نفع محمد بن أحمد العبلمة السٌد قال

 ضرراا  بهم وأنزل األتراك أطراؾ وؼزا شملهم، ولؾ جمعهم خوالن ببلد إلى األهنوم ببلد عن الخروج من السبلم علٌه اإلمام

 بنت بن علً بن محمد الشرٌؾ صنعاء من وخرج السودة، من اإلمام خرج لما وفساد فترة الجهة تلك فً وقع قد وكان عظٌماا،

 خرج أنه وروي ٌرٌد، ما إلى بذلك لٌتوصل السبلم علٌه لئلمام موال أنه وأظهر أهلها لفساد خوالن ببلد ودخل كثٌرة بدراهم الناصر

 علٌه فقبضوا بذلك، وأعلمهم خوالن مشابخ طلب أمره الدٌن شمس للحاج تبٌن فلما وأنصاره اإلمام أعوان من أمكنه من لٌهلك بسم

 الحٌمة فً ٌكن لم ألنه آنس إلى أرسله أظنه: قلت ظفر، ٌسمى حصن فً فسجن الحٌمة إلى الحاج به فؤمر بالهرب ٌفلت كاد أن بعد

أعلم وهللا. ظفر اسمه حصن . 

(2/24) 

________________________________________ 

[ آنس وببلد الحٌمة جهة من المؽارب أخبار ] 

 ببلد من بها ٌتصل وما تٌس جبل وببلد ذمار ببلد من إلٌها وما آنس وببلد الحٌمة جهة من المؽارب أعمال تمام إلى ولنرجع: فصل

 رٌمة أهل وأتم هللا رحمه ال حسن الباشا إلى والتجؤوا العجم نظام انتثر رٌمة فً قتل لما هللا رحمه ال علً الباشا أن فذكرنا حراز،

 كما شلبً هللا عبد المسمى هللا رحمه ال جعفر الباشا وزٌر وفتحها سنة، عشر إحدى من نحواا  الظالمٌن من االمتناع على وجهاتها

 سنان أٌام هللا رحمه عامر السٌد أسر بعد كوكبان فً اجتمع وفٌها والمؽارب، المشارق على العجم وؼلبت تعالى هللا شاء إن سٌؤتً

 مطهر بن هللا عبد واألمٌر الرحٌم، عبد المحروم واألمٌر الدٌن شمس ببن محمد بن أحمد واألمٌر العجم، عظماء من وأمراء هللا لعنه

 ذي لمحارم التهتك فً وبسطوا األموال، فً وأسرفوا المؽارب جانب لهم صفا أن بعد وذلك وؼٌرهم مطهر بن إبراهٌم واألمٌر

أحوالهم[498/ق] جمل ذكر من أمكن مما قرٌباا  تقدم كما األسماع منه تنزه ما أخبارهم من روي حتى الجبلل . 

(2/25) 

________________________________________ 

 وجعلوا كثٌرة بثٌاب وعمموه أسود قمٌصاا  ولبسوه منه وأهله الشرؾ حاشا زفاجر ٌسمى مضحكاا  أخرجوا األشراؾ أمراء أن وروي

 ٌتعلق ما بؽٌر لكن ذلك من أعظم فعل مصرٌاا  لهم مضحكاا  أخرجوه والعجم علٌه، هللا صلوات باإلمام ٌهزإون كبٌراا  عوداا  رأسه على

 ال سنان وجه فً فرأوا تصدٌره، ٌنبؽً ال بما علٌه جنى حتى العجم مضحك على األشراؾ مضحك فاحتال السبلم علٌه بموالنا

 إلى ٌخرج بؤن محمد بن أحمد األمٌر مع أسدٌن من هابل ألسد فؤمروا علٌهم ٌهون بما إتحافهم فؤرادوا الكراهة واألتراك هللا رحمه



 القول وعظموا سنان خرج سنان خرج: المرتفعة باألصوات وؼٌرهم المضحكون قال ثم هللا رحمه ال سنان ٌراه ال بحٌث المٌدان

للضٌافة لهم وصل مما تٌس جبل بقر من ثوراا  أخرجوا ثم به، ما سنان من ذهب حتى . 

(2/26) 

________________________________________ 

 بنً من علٌها نهبوه امرأة وموالته ٌعرفه وإنه بالكبٌر هو ما: الرجال أبً بن الرحٌم عبد بن أحمد الدٌن شهاب األفضل القاضً قال

 سنان به ٌفعل ما انظروا قاسم ماماإل هذا قاسم اإلمام هذا: جمٌعاا  صاحوا المٌدان أوصلوه فلما البلد تلك فً مختفٌن وكنا: قال الخٌاط،

 ذلك الثور عاٌن فلما: قال المضحكة، هذه إلى للنظر الناس وازدحم األعناق فتطولت: واحد ؼٌر من ذلك شهد من قال األسد، ٌعنون

 ثم قفاه على فؤلقاه صدره فً قرنٌه وضع أن إلى الثور سبق من بؤسرع كان فما الثور وافتراس للوثبة نفسه األسد فجمع قصده األسد

 سبحانه هللا أظهرها عظمى كرامة وكانت تصٌح، والؽوؼاء أثره، فً والثور هارباا  وولى فرٌا شٌباا  أحدث حتى وخصٌته بطنه داس

 الرفاق أخبلط بها وتحدث اآلفاق، فً الكرامة هذه وانتشرت الجبلل، ذي فٌه وؼالبوا الضبلل، أهل فٌه اجتمع الذي المحل هذا فً

علٌه هللا سبلم الباهرة كراماته من شًء ذكر فً به هللا نفع الشرفً محمد بن أحمد الدٌن شمس العبلمة السٌد قال كما : 

البقر من ولت مذعورة واألسد....  وفتنتهم حرب ببل ولوا كالجمع  

(2/27) 

________________________________________ 

 اجتمعوا صنعاء وفً محظوراا، ربك عطاء كان وما حدٌث، كل الكرامة هذه مع ونسوا الخبٌث، مجلسهم من األشرار أولبك وقام

 نالوا حتى القبلة جهات إلى اجتمعوا بل وأمثالها هذه فٌهم ٌنجح ولم المجلسٌن هذٌن ذكر إلى اإلشارة تقدمت وقد مراراا  ذلك مثل على

 محطة عفار حصن على جعلوا وقد طوٌلة وقضاٌا[499/ق] مهٌلة حروب فحصلت عفار، وببلد مدع ببلد إلى وانحدروا األطراؾ

 والفقٌه الشهاري علً والفقٌه بركاته عادت الحسن اإلمام بن أحمد الدٌن شمس السٌد عفار ببلد فً وكان تّسلموه، حتى فحاصروه

 أمره من فكان الظفٌر إلى بالؽارة السبلم علٌه اإلمام أمره الدٌن عز والفقٌه حٌش بنً إلى وانهزموا األمر علٌهم واشتد الدٌن عز

 علٌه محمد موالنا تدبٌرهم وصاحب وأمٌرهم أطرافها حافظٌن فٌها الحق جنود وكان حجة بببلد واتصلوا تعالى، هللا شا إن ماٌؤتً

وؼٌرهم ذكرهم المقدم الكرام السادة ولدٌه الشباب عنفوان فً وهو السبلم . 

(2/28) 

________________________________________ 

[ حجة أخبار ] 

 هللا رحمه األكوع سعٌد بن عزالدٌن المجاهد الفقٌه كان أنه: تعالى هللا عافاه الهبل سعٌد بن المهدي الدٌن جمال العبلمة القاضً قال

 محمد بن هللا عبد العبلمة السٌد وأن الجاهلً فً األهنومً عاطؾ بن حسن الشٌخ وكان حجة، قدم ببلد من القروات جانب فً

 األمٌر الظالمٌن من حجة دخل من أول فكان الجبر كوكبان من بالقرب ماذن حصن فً األهنوم من جمع فً هللا رحمه المحرابً

 عز الفقٌه وانهزم القروات، من الرحٌم عبد المحروم األمٌر دخول إال( راعهم ما ثم) شدٌدة حروب اتفقت ثم الرحمن، عبد بن محمد

 أهل من وهم الحسام بنً رتبة المصنعة فً وجعل هجر بنً إلى انتهى حتى الظفٌر بجانب عزالدٌن الفقٌه ٌعنً االتصال وأراد الدٌن

 وقد إال أمسى فما ببلدحجة من كثٌرة مواضع فً شدٌدة حروب فاتفقت إلٌها والتجؤ الظفٌر ٌلً مما الجبر ببلد من قرٌبة الصبر

 الؽارات فاجتمعت معه ومن هللا عبد وبالسٌد معه ومن الدٌن عز بالفقٌه جنودهم وأحاطت الجبر بببلد هللا الرحمه الرحٌم عبد اتصل

 وبكٌل حاشد ببلد إلى رسبلا  علٌه هللا سبلم محمد موالنا أرسل ولقد عنهم، اإلفراج على قدروا فما اإلمامٌة الببلد من جهة كل من

 عواض بن أحمد بن الدٌن شمس الحاج إلى وانضموا نافعة، ؼوابر المشرق من فؤتى وؼٌرها الخصؾ التنكٌؾ أهل( ولبس) ٌنكفون

 وبنو عزالدٌن الفقٌه وبقً كثٌر، وقتل ومبلحم شدٌدة شدة بعد عنهم فؤفرجوا إلٌه ومن الدٌن عز بالفقٌه المحٌطٌن وقصدوا هللا، رحمه

 الظفٌر وأهل والسادة محمد موالنا وكان ،[ وألؾ] ثمان سنة محرم آخر إلى سبع سنة رمضان ؼرة من أشهر خمسة محتارٌن الحسام

الرحٌم عبد عسكر ٌشؽلوا  

(2/29) 

________________________________________ 



 عواض بن أحمد الدٌن شمس الحاج مع الؽارات ووصلت المطري، اسمه رجل وؼٌره، قوت من بالمدد إلٌهم وتختلؾ القبلة جهة من

 الطرٌق النقطاع الطٌر إلى ٌنفذ لم وأكثرها الؽارات تابع قد[ :49/ق] السبلم علٌه اإلمام وكان وؼٌرهما، الطٌر هللا عبد والشٌخ

 معه ومن الدٌن عز بالفقٌه االتصال على ٌقدروا ولم عظٌماا  حرباا  أحربوا وقد عادوا الؽوابر وذلك الفرج فحصل حروب وبعضها

 أحمد بذلك أخبرنً كما العالمٌن، رب هلل والحمد الظالمٌن القوم من ونجوا وخرجوا بؤنفسهم فخاطروا التفرٌج من المحتازون فؤٌس

 المحتازٌن بؤن واعتلوا والؽوث، الؽارة عن تخلفوا جبر وبنً صرٌم بنً أن أٌضاا  وأخبرنً المحصورٌن، مع وهو األكوع ٌحٌى بن

 دلوان ٌسمى صرٌم بنً من موضعاا  وؼزوا جبر بنً قتل من اآلتٌة، الوقعةب فابتلوا بكٌل، على متعٌنة والؽوث فالؽارة بكٌل من

سٌؤتً كما رأساا  أربعون جبر بٌن ومن رأساا، وعشرٌن ستة منهم واحتز . 

(2/30) 

________________________________________ 

 وقل الؽارات بهم تتصل ولم الرحٌم عبد المحروم جنود العجم، من كثٌراا  وقتلوا أحربوا فإنهم األهنوم من لدٌه ومن هللا عبد السٌد وأما

 فً الجموع كثرة رأى وقد هللا، الرحمه الرحٌم عبد على حصارهم طال ولما هللا، رحمه هللا عبد للسٌد بؽبلا  أكلوا ولقد الطعام، علٌهم

 وكان أماناا، لهم ففعل الحصن له وٌسلمون ٌخرجون لهم ٌفرج وأنه بالصلح، فخاطبوه المصنعة على حصل ما ورأى الظفٌر جانب

 وكان المذكور، األمٌر من وآنس إلٌها أركن وكان العجم، ضمانة معه ومن السٌد واشترط وؼٌره، العجم من األخرم أحمد األمٌر معه

 أن فاتفق مضمر هو بما لهم والعلم عنده طرٌقهم أن الرحٌم عبد لهم شرط وقد جانب فً والعجم جانب فً وأصحابه الرحٌم عبد

 السٌد فخرج الرحٌم عبد جانب طرٌقة كانت ممن أبرأ أنً السٌد إلى وأرسل والؽدر، بالعٌب أرضى ال: وقال العٌب، كره العجم أمٌر

 عبد جانب من خرج والذي سالمٌن وخرجوا لهم ووفى بتطفٌتها األخرم األمٌر فؤمرهم الفوانٌس وألصوا العجم من لٌبلا  إلٌه ومن

 أمراء من وكثٌراا  الرحمن عبد بن محمد صنوه أرسل ثم علٌه، حجة وصارت األمان بعد المسلمٌن من جماعة وقتل به ؼدر الرحٌم

 مشابخ الظفٌرمع حصن فً محمد اإلمام موالنا وصار التفصٌل وذهب جملها سمعت أخبار ولهم الشرؾ، ببلد على فاستولوا العجم

 صاببة فٌه وقع بعضها وفً وباكرت، الؽارات راوحتهم وقد طابل على ٌقع فلم وعلٌهم علٌه الحٌل ٌدبر الرحٌم وعبد الظفٌر،

 فً ٌدفن أن أوصى وأنه مات قد أنه وأظهر[ ;49/ق] اختفى هللا رحمه ال أنه وروي أضراسه، بعض منها وذهب لحٌته فً رصاص

وحمله علٌة هللا سبلم الدٌن شرؾ اإلمام عند الظفٌر  

(2/31) 

________________________________________ 

 سمعنا هكذا أمله، هللا وخٌب الباب قرب من وأرجعوه هللا قاتله حجاجٌة ؼدرات له وكان به، للفتك الحصن باب ٌدخل لعله أصحابه

واحد ؼٌر من . 

 فؤرجعوه مكٌدة فعله أنه فشع السبلم علٌه الدٌن شرؾ اإلمام قبر على به المعتنى التابوت فعل أنه جنوده فً كان من بعض وأخبرنً

 واستهبلك أطٌانهم على وخافوا الجهاد من الملل الظفٌر أهل من وحصل أٌاماا  الظفٌر فً محمد اإلمام موالنا وبقى -أعلم وهللا-

 على محمد موالنا وأخرجوا الدٌن شرؾ اإلمام بن المطهر بن هللا عبد األمٌر إلى خطابهم وجرى أنفسهم على فصالحوا منافعهم،

 هللا وسلمه تفصٌلها علً خفً مشاق لحقه السبلم علٌهما والده إلى طرٌقه فً أن وسمعت السبلم، علٌه بوالده فاتصل محمودة حالة

العالمٌن رب هلل والحمد المعتدٌن، وعداوة الكابدٌن، كٌد تعالى . 

 القراع علً بن محمد السٌد مع تقدم كما حصنهم على مسار أهل إستٌبلء ذكرنا قد فإنا حراز ببلد أخبار الجمل هذه فروع ومن

 بؤطراؾ اشتؽالهم مع العجم على وتؽلب والشافعبة، الزٌدة من حلفاإهم وأجابهم دونه وحاربوا الباطنٌة ومن العجم من وحفظوه

 أعمال من فرؼوا حتى وٌافع الٌمن ومشارق الحجرٌة ببلد وكذا إلٌها، وما برع وببلد حراز وببلد إلٌها وما الرٌمً كرٌمة المؽارب

به ٌتعلق وما مسار أخبار فً تعالى هللا شا إن سٌؤتً كما بعض االمتناع على وبقى بعضاا  وفتحوا القبلة . 

(2/32) 

________________________________________ 

[ اللطٌة وقعة ] 

 ثم الحصون، على استٌبلبه كٌفٌة ذكرنا قد علٌه هللا رحمة الحمزي صبلح بن الدٌن شرؾ الزاهد اإلمام أخبار إلى ولنعد: فصل

 إلى محبباا  علٌه هللا رضوان وكان سنٌن، ثبلث نحو بلؽنً فٌما وكوكبان العجم وبٌن بٌنه الحرب وكان ثبلء، حصن فً استقراره



 باهلل المنصور اإلمام قال كما السبلم علٌه موالنا قٌام قبل وكان مؤلوؾ، وكرمه موصوؾ، وعلمه معروؾ، فضله المسلمٌن جمٌع

تعالى هللا رحمه السلٌمانً علً بن ٌحٌى الدٌن عماد اإلمام السٌد فً السبلم علٌه : 

لئلمام إماماا  بها لكان....  إلٌها قدماا  دعا ٌحٌى فلو  

 إلى وحملوه هللا أخذهم الترك قبضه قد وكان ،[444/ق] مؽاربها السٌما الزٌدٌة ببلد من كثٌر فً السعاة وٌسعى الدعوة، مجاب وكان

 أهل الحسن بنً األتراك علٌه فضمن فخافوه ذكره والخاصة العامة عند وكثر فضله من اشتهر لما السبلم علٌه اإلمام قبل صنعاء

 إلى الظفٌر من فخرج السبلم علٌه اإلمام قام حتى واإلقراء للقرى مقصوداا  أٌاماا  وبقً الظفٌر، إلى هاجر ثم إٌاماا  وبقً كحبلن

تقدم كما وكحبلن جٌش بنً ببلد إلى كحبلن من خرج السبلم علٌه اإلمام قام ولما كحبلن، . 

(2/33) 

________________________________________ 

 منهم أٌس حتى جهة كل من المدد لهم ٌؤتً وكان ،[ نفر ومابتً ألؾ] معه صبروا الذٌن عسكره عدة أن أصحابه بعض وأخبرنً

 علٌهم، أكثرها فً له الٌد العجم من عندهم ومن ٌحاربونه كوكبان وأهل تقدم كما صرٌم بنً إلى هللا رحمه ال سنان وعاد الظالمون،

 ٌمده ما كثٌراا  الجهاد فً عمدة الشهاري محمد بن علً والفقٌه الؽشمً دعٌش بن علً بن أحمد الفاضل الحاج العٌون من معه وكان

 تعالى، هللا شاء إن سٌؤتً كما عقبه على وانقلب الكحبلنً الدٌن شرؾ اإلمام بن الحسن ابن الهادي الربٌس السٌد ،وكذا معه وٌحضر

 حتى حروبها أكثر وٌحضرون ثبلء ٌمدون هإالء فكان تعالى هللا رحمه المحرابً محمد بن أحمد العبلمة السٌد أخبار من تقدم وقد

 إلى زحؾ أنه وهً اللطٌة باب وقعة فً علٌه هللا رضوان وامتحن إلٌه، اإلشارة تقدمت مما ذلك بعد حصل وما أحمد السٌد استشهد

 فحصل ظهورهم وراء الحٌد شاهق وجعلوا تقدموا بل النافع، تدبٌره على وقوؾ بعضهم من ٌحصل ولم كثٌرة بجموع الضلع حوالً

 نحو منهم فقتل المسلمون فانهزم فارس، خمسمابة نحو فً محمد بن أحمد األمٌر فحمل النهار، أول فً له الٌد كانت أن بعد تخاذل

قُولُوا أَنْ  ٌُْتَرُكوا أَنْ  النَّاسُ  أََحِسبَ  الم،} الجبل أعلى من التردي من هلك وبعضهم ٌنقصون، أو ٌزٌدون أو نفر، مابة ا ٌَ  الَ  َوُهمْ  آَمنَّ

ٌُْفَتُنونَ  }. 

(2/34) 

________________________________________ 

 المجاهد السٌد أن وذلك حضور إلى المحرابً محمد بن أحمد السٌد مقدم ثانً الوقعة هذه إن: به هللا فعن محمد بن أحمد السٌد قال

 ووقع الدٌن شمس ابن فقصده كثٌر عسكر فً منعٌن بٌت إلى هللا رحمه عامر السٌد أرسله قد كان هللا رحمه[ سحلة] علً بن حسٌن

 إلى فوصلوا حضور فً الذٌن السبلم علٌه اإلمام أصحاب من عسكر على حسٌن السٌد إلى فؤؼار بكر ضلع فً بٌنهما الحرب

 فً وجعل منهم فقتل الخٌل فقطعهم فانهزموا منعٌن بٌت أهل وترك وأحربهم علٌهم الدٌن شمس ابن والتفت اللطٌة، ٌسمى موضع

 وؼٌرهم البرٌشً صبلح والفقٌه الحارثً هللا عبد والشٌخ المهدي بن علً[ 449/ق] السٌد من الكتاب فً التً والرواٌة بٌاضاا، ذلك

 بن علً بن أحمد المجاهد الفاضل والحاج منهم، أحمد والسٌد به هللا نفع الحسن السٌد مع كثٌراا  األعٌان من فٌها وذكروا الثقات، من

 موالنا انحاز حتى ذلك على واستمر واحد، ؼٌر من وأشهر أظهر الكتاب فً ما وإال سهو الرواٌة فً لعل العٌون من وؼٌرهم دؼٌش

 وله تعالى، هللا شاء إن سٌؤتً كما شهارة من السبلم علٌه موالنا خرج حتى حالته على وبقً باهلل المحروسة شهارة فً السبلم علٌه

 رحمة الدنٌوٌة األمور فً وصبر، ودهاء، ؼور،  وبعد الدٌنٌة والعلوم الحكم من مشحونة وجوابات السبلم علٌه موالنا إلى مكاتبات

 الدعانً أحمد الفقٌه ٌد على ثبلء حصن فً علٌه الظهور سبب أن السبلم علٌه موالنا أصحاب من جماعة من وسمعت علٌهما، هللا

 الفانٌة هذه فؽرته مكاتبته من كثٌراا  وٌعرؾ له متاخماا  وكان السبلم، علٌه اإلمام موالنا أصحاب من كان وأنه ٌزٌد عٌال ببلد من

بعض ٌد على هللا رحمه ال سنان إلى وصار  

(2/35) 

________________________________________ 

 إلى المؽور وعمد حاله وكٌؾ الحسن السٌد مدد أٌن من أدلكم أنا: ثبلء على الحرب من إٌاسهم ذكروا وقد فقال الظواهر مشابخ

 وشبهة الخط من ذلك وفً السبلم، علٌه موالنا عبلمة وعلم الحسن، السٌد إلى السبلم علٌه موالنا لسن على خطاا  وسود قرطاس

 اإلمام، من بشًء عنه هللا رضً الحسن للسٌد وأرسل الخواص، إال ٌعرفها ال التً واألؼراض واللفظ وشبهها، الشرٌفة والعبلمة

 السٌد فؤجابه قال، كما أو باهلل المحروس والحصن أموركم كٌؾ فتعرفنا علٌكم سجن فً صرنا وأنا وخاصة عامة أخبار الكتاب وفً



 رحمه ال سنان عرؾ فلما قال، كما أو المحبٌن من حصل ما إال مدخر شًء عندهم وإنما ٌواصلهم ومن ٌمدهم بمن وأخبره الحسن

 من إلٌه ومن الدٌن شمس بن محمد بن أحمد األمٌر إلٌه وانضم أقطاره جمٌع من به وأحاط ثبلء إلى مؽٌراا  تجهز خمر فً وكان هللا،

 من صبر عدم علٌه هللا رضوان عرؾ حتى كثٌرة حروب وجرت فدافعهم المواد بركاته عادت السٌد على منعوا حتى دولته كبراء

 فلهم أصحابه وأما محمد، بن أحمد األمٌر نظر إلى كوكبان إلى السٌد وخرج فٌه، من وأمان الحصن تسلٌم على الخطاب فجرى عنده

 رحمه ال سنان فؤراد وعظموه محمد بن أحمد األمٌر محطة إلى الحسن السٌد وصار األحوال وتقررت ببلدهم إلى واألمان سبلحهم

المذكور األمٌر لتوسط ذلك من ٌتمكن فلم إلٌه ٌصل أن هللا . 

(2/36) 

________________________________________ 

 أحمد األمٌر خٌمة عند خٌمة فً كان علٌه هللا سبلم الحسن السٌد وأن السبلم علٌه اإلمام أصحاب من واحد ؼٌر هذه بجملة وأخبرنً

 األمٌر لذلك فارتاع خواصه من جماعة فً هللا لعنه سنان بالمخذول إال ٌشعر فلم بحفظه الموكلون الرسم وعنده ،[444/ق] محمد بن

 صورة إلى أنظر أرٌد إنما رسلكم على: معناه ما هللا رحمه ال سنان فقال أهله هو الذي الؽدر منه وظنوا وأصحابه محمد بن أحمد

 الؽدر من خوفاا  كوكبان إلى لٌبلا  أرسلوه ثم تحقٌقه، حالها على وخفى مستقٌم، صحٌح بكبلم السٌد أجابه وخاطبه رآه فلما السٌد هذا

 ٌنكسر لم فبقً الطاهرة بٌده بركاته عادت السٌد لزمه والثالث الثانً ثم األول القٌد فانكسر ٌقٌدونه طلبوه كوكبان إلى صار ولما

 فإنهم باهلل المحروسة شهارة أخبار فً المذكورون الكرام والسادة المإمنٌن أمٌر بن محمد موالنا وصل حتى كوكبان حصن فً وبقً

إلٌهم وانضم أشهر عشرة بنحو ثبلء حصن تسلٌم بعد شهارة من خرجوا . 

(2/37) 

________________________________________ 

[ الشرؾ ببلد أخبار ] 

 الخروج بعد شهارة لجانب حافظاا  بقً السبلم علٌه اإلمام أن: معناه ما به هللا نفع الشرفً محمد بن أحمد السٌد فقال الشرؾ ببلد وأما

تقدم كما والٌها به هللا نفع السٌد وكان حجة، جهة من ودخلوها الشرؾ ببلد لدخول الظالمٌن جنود وتحركت أٌاماا  السودة من . 

 بؽارة السبلم علٌه اإلمام وأرسل األمر، وعظم التساعها الشرؾ أطراؾ بهم ٌضبط من العسكر من معه ٌكن ولم: عنه هللا رضً قال

 إلى الشرؾ مشابخ من وؼٌره عرجاش بن زاهر الشٌخ طلع وقد بركاته عادت أحمد بالسٌد واجتمع الشهاري محمد بن علً الفقٌه مع

 إلى طابل ٌحصل ولم معهم بإرساله السبلم علٌه فؤجابهم بركاته عادت محمد موالنا بولده ٌمدهم أن وطلبوه السبلم علٌه اإلمام

 بن صبلح بن مجلً الشٌخ هللا لعنه سنان أرسل ذلك وبعد الشرؾ، الظالمون ودخل السبلم، علٌه اإلمام إلى وعادوا أٌاماا، مراكزه

 الظالمٌن من عسكر مع عذر من الصرارة فً وصار علىاإلمام، للفساد وأرسله فاسترضاه االعتقال فً معه وكان العذري وهان

 وقتلوا أٌاماا  فحاصروه منصور، عسكر مع المحرابً محمد بن الحسن الدٌن شرؾ الفاضل السٌد لمحاربته السبلم علٌه اإلمام فؤرسل

 العالمٌن، رب هللا والحمد اآلن، إلى فهً الصرارة بهدم السبلم علٌه اإلمام فؤمر أسرى، أصحابه وبباقً به وأتوا أنفاراا  أصحابه من

المذكور الشٌخ بؽل الؽربانً ناصر بن الحسن األمٌر وأعطى باهلل المحروسة شهارة إلى المفسدٌن على وقبض . 
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[ شهارة حصار ] 

 قال أقر، وادي أسفل وعر من الظالمٌن جنود طلع لما وأنه الملك عبد بن ناصر[ 445/ق] الشٌخ رواٌة تمام إلى ولنرجع: فصل

 زحؾ ما ٌنظر السبلم علٌه اإلمام فبقً شرقً من الحبس فً حٌنبذ   وهو السبلم علٌه موالنا عند كان من عاد فلما: المذكور الشٌخ

 علٌه اإلمام فرأٌت: قال األسماع، تصك وؼٌرها والطبول المرافع أصوات وسماع بهم، تمٌد األرض وكؤن والعرب العجم من إلٌه

 فً: أصحابه من جماعة فقال: قال بذلك، صوته وارتفع هللا شاء إن علً بن كزٌد شهٌد: ذلك بٌن فٌما وٌقول سٌفه وٌقلقل ٌهتز السبلم

 المسلمٌن من جماعة فٌها قتل سٌران ؼربً من وادي فً ذلك مع وقعة ووقع بشهارة، تعلق حتى به زالوا ال ثم وكذا، عام نفع بقاك

 عبد والسٌد الؽربً بجانب العبالً صبلح بن علً العبلمة السٌد مع أٌاماا  المراتب قامت وقد جملته، سمعت فٌما أقل ذلك ؼٌر وفً

 القلٌل إال األهنوم وصار للحصار، واستعد الهجر فً هللا عبد بن صالح العبلمة والسٌد المسارحة ثم باألبرق، المحرابً محمد بن هللا



 وألبوا بؤقطارها أحاطوا حتى الحصار باهلل المحروسة شهارة على ورتبوا حمزة بنً نجد إلى وأطلعوه المعافا بن هللا عبد األمٌر إلى

 علٌهم، له الٌد أكثرها وفً والهجرة، الصبر أهل من معه بقً بمن ٌحاربهم السبلم علٌه واإلمام حصارها، على العجم مع العرب

 شهارة أهل بعض وجعل طرٌفة، أخبار وألصحابه وله بالنوبة، علٌهم ٌطوؾ من ثم الحرس وجعل مواضع فً مراتب جعل وكان

 ابن بمسارة معه ممن قوماا  بٌنهم وكان أهله، على ٌطوؾ وإنما مكترث ؼٌر وأنه الحفٌظة والتماس لئلحتٌاط إلٌها التنقل ألجل الفٌش

السٌد أخبرنً كما المعافا  
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 الفتك على هللا رحمه ال سنان من المال أخذ لما الؽربانً محمد بن صبلح الشرٌؾ أن هللا عافاه الؽربانً محمد بن علً الدٌن جمال

 وقد السبلم علٌه اإلمام فؤراد شهارة فً معه وصار به، كالعابذ هللا أٌده بموالنا تعلق العجم من وخاؾ السودة فً السبلم علٌه باإلمام

 كلمة وافتراق وحشة بسببه ٌكون ال وخاؾ إسعاد ٌحصل فلم شره من المسلمٌن وأراح قتله األول، حاله من أعظم أنه على بقاه عرؾ

 اإلمام مع ٌدخل ولم المعافا ابن إلى فصار السبلم علٌه موالنا خواص من المحرابً الربخً علً بن هللا عبد الفقٌه وكان فحبسه،

شهارة فً السبلم علٌه . 
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 له فذكر شهارة مٌدان فً وهو الجمعة صبلة من فرغ السبلم علٌه اإلمام إن قال الشهاري عابد بن ناصر الصالح الفقٌه وأخبرنً

 هذه أظن ما أصحابنا من فبلن قال حتى اللٌلة تلك علٌه أمسى[ 446/ق] وهللا فما: قال الدعاء من وكذا نقمته عجل اللهم: فقال الربخً

 ورأى اآلخرة العشاء بعد إلى بقً السبلم علٌه اإلمام أن وذلك الشقً، الفقٌه هذا إلى هللا أخرجها بل السماء إلى صعدت الدعوة

 مواضع على وخافوا الظنون وظنوا الشجن عنده ومن اإلمام مع فحصل ذري جبل إلى المعافا ابن مكان من خرجت وشمعاا  فوانٌس

 أنه وٌوهم معرفة المعافا ابن وبٌن بٌنه وكان ورجالة، قوة عابد بن صبلح الفقٌه صنوه حً فً وكان: قال الفٌش، شهارة شرق من

 ٌا لً أتؤذن: السبلم علٌه لئلمام فقال أخباره، من كثٌراا  اإلمام لذلك فٌؤخذ السبلم علٌه لئلمام وهو السبلم علٌه اإلمام على له عٌن

 ثم بقبلا  له حابط من معه وأخذ لحم قطٌع وعلٌه عشاه وأخذ منزله إلى فذهب نعم: قفال والحركة؟ الفوانٌس هذه بخبر آتٌك موالنا

 كوكبان أهل محطة إلى خرج ثم عادته، على الحرس على ٌطوؾ أنه على وخرج المكان، أهل من وهو هٌبته وؼٌر خرقة فً جعله

 كما وٌوهمه ٌعرفه وكان أصحابه من خواص فً سامراا  فوجده محطتهم لدخوله ٌتلطؾ زال فبل الرواس هللا عبد الشٌخ وعلٌها

 مراس وقوة اختبلس شدة فٌها أخباراا  فذكر الحرس، شدة مع إلٌه الوصول كان كٌؾ فسؤله قال المعافا، ابن مع أخباره من ذكرت

 أصحابك ٌخرج حٌن الؽٌل علً ٌكمنون جماعة السبلم علٌه اإلمام أرسل وقد الصحبة من كذا وبٌنك بٌنً أن للوصول والموجب

وصدقه، له فشكر وكذا، اللوم وخشٌت فٌقتلونهم لئلؼتراؾ  
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 فً كان الربخً الفقٌه هو إنما شجن ال:  قفال ماهً؟ شجن أٌضاا  معً فحصل وكذا وشموعاا  األمٌر محطة فً حركة رأٌت: وقال

 من فؤمر حٌنه من رٌحه أنتن أنه بحٌث) هابل ووجع شًء معه وخرج بطنه فً ورم معه فحدث العصر صبلة قبٌل األمٌر حضرة

به هللا نفع أحمد السٌد رواٌة من هذه تفصٌل الكرامات فً تقدم وقد وهلك،( المؽرب بعد فحمل المحراب بٌته ٌوصله . 

 فرجع السماء، إلى تصعد لم أنها أصحابنا من فبلن قاله ما مصداق وكان الدعوة تلك عقٌب أصٌب أنه فعلمت: صبلح الفقٌه قال

 فؤخبره السبلم علٌه اإلمام إلى ورجع لمثلها، فٌؤمنوه كوكبان أهل ٌراهم ألجل الماء على ٌكمنون جماعة فؤمر اللٌل فً صبلح الفقٌه

 أحسن على وكملت عرادة بصنٌعة أمر السبلم علٌه اإلمام أن منها األمور هذه بٌن وفٌما المذكور، هبلك على سبحانه هللا فحمد الخبر

 أن أحد ٌقدر فلم ؼارة ٌستدعً المسلمٌن إلى رسابل حصاره أٌام فً وبعث فؽٌرها العواقب[ 447/ق] اصطنعها الذي فخاؾ ٌكون ما

بها ٌعمل أن فضبلا  ٌقرأها . 

 الدٌن صبلح الزاهد اإلمام السٌد قصٌدة وصلتهم أنها أسمع وأنا: جبر بنً مشابح من وؼٌره الجبري دشٌلة حسن بن محمد الشٌخ قال

 مع محصور شهارة محروس فً ذاك إذ وهو وبكٌل حاشد ببلد إلى بركاته عادت مؽل بابن المعروؾ الؽربانً هللا عبد بن صالح

هذه وهً تعدادهم بعض سٌؤتً كما األعبلم وشٌعتهم الكرام اآلل علماء من جماعة فً السبلم علٌه اإلمام : 



وساعد كؾ المجد لحسام وهل....  ٌساعد من العلى نٌل إلى هل أال  

وحاشد بكٌل ذلت قد هً إذا....  حمٌة للمسلمٌن بقٌت وهل  

ومجاهد قاعد سوى فلٌس....  ؼشواتكم من هللا عباد أفٌقوا  

التقاعد كٌؾ البؽً أهل طوابؾ....  به أحدقت قد المنصور إمامكم  
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الرواعد تحن منها برحت وما....  وبرقها الرومٌات سحاب ترون  

قواعد نساء أو ترعى بهابم....  كؤنكم البٌوت فً وقوؾ وأنتم  

عصابد ونٌتم أن علٌكم تقب....  وربما العصٌد أكل تحالٌتم  

أماجد حماه عهد علً وفٌكم....  زمانكم إمام فً هذا نأترضو  

وعقابد فٌكم ظنون وخابت....  رقابكم فً طوقت عهوداا  نسٌتم  

جاحد هو كمن عرفان شاكر فما....  شكره والحق منه جمٌبلا  جحدتم  

وسواعد منكم رإوساا  تقطع....  حربهم تطاول إن ألخشى وإنً  

ومكابد قلبه فً ظؽن له....  فإنه العدو كٌد تؤمنوا وال  

العوابد علٌه كانت الذي ٌعٌد....  إللهه ؼاضب من فٌكم أما  

المتقاعد والخاذل تقاعدتم....  لكم ما بكٌبله ٌا بل حاشداه فٌا  

وتعاقدوا بٌنكم تتواصوا وأن....  أرضكم بقٌة تحموا أن آن أما  

وعاضدوا الرسول آل ناصروا فهم....  جدودكم أسستته ما وتتبعوا  

قصابد فٌهم بالمدح دونت فكم....  أهله هم بالذي علٌهم وأثنى  

الجبلمد منها تنهد سطوة لكم....  سطوة أهل االبتداء فً كنتم وقد  

والتباعد الجفاء طال فقد هنً....  ومشرب سوي نهج إلى تعالوا  

[ 448/ق ] 

وشاهد فٌكم هلل حجة فهو....  حقوقه وارعوا المنصور تخذلوا وال  

تراعد منها تنفك ال بنادق....  شهارة من أسماعكم قرعت أما  

ومحامد مرضٌة شٌم لهم....  سادة األكارم اآلل من وفٌها  

ٌعاند ممن المكروه وٌستدفع....  وٌقتدى المعضبلت فً ٌهتدى بهم  
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شواهد علٌها قامت مبلحمهم....  سمٌدع من كم المنصور عسكر ومن  

جاهدوا ثمت األوطان عن تخلوا....  واألولى الشهارات أهل وأنصاره  

ٌتواردوا حوماتها إلى صقور....  الوؼى صارخ ناداهم إذا تراهم  

وقماحد منهم هاماا  ٌفلق....  رصاصهم الخصوم فوق أمطرت وإن  

حاسد هو من مكر من ونجاهم....  شهارة فً من باآلٌات هللا حمى  

الشدابد عنا منك إال وتنحل....  ٌرتجى النصر بك إال هل رب فٌا  

حامد لك شاكر حال كل على....  ألننً بالقبول دعابً وخص  

وتباعد المعتدي شمل تبدد....  بنصرة كرٌم ٌا أؼثنا أؼثنا  

ساجد خر ما األخٌار وعترته....  شارق ذر ما المختار على وصل  

 علٌنا وقؾ حتى الناس ٌتخلل بفبلن وإذا كثٌراا  بكٌنا وقرأناها وجدناه ولما فٌه ٌقرأها موضعاا  ٌنظر الفقهاء من بجماعة فاجتمعنا: قال

هذه وهً ثبلء حصن فً بركاته عادت الدٌن شرؾ بن الحسن العبلمة السٌد من رسالة مع قصٌدة فؤخرج : 

أوالطعام الشراب وٌهناه....  منام له ٌطٌب أمثلكم  

حرام منكم ذلكم حرام....  ولهواا  عجباا  ضاحك وٌضحك  

الطؽام تؽاوره ثبلء وسوح....  عٌش لؤلحرار ٌلذ وكٌؾ  

وهام بوم به وأعقبه....  نجد بكل ساكنوه وشرد  

شبام تؽازٌه وأحٌاناا ....  ٌؽزو الترك نؽاش من فحٌناا   

واهتضام قهراا  ٌعلوه بؤن....  ٌرضى هللا حماه ثبلء أحصن  

واألكام منها السهل ٌضٌق....  جنود له اإلمام وموالنا  

لهام جٌش منهم لكم....  قطر بكل األنام وسادات  

نٌام هم ما إذا ونبههم....  أجابوا إن واسمع فٌهم فصح  

[ 449/ق ] 
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تمام لموعدكم ٌرجى أما....  توعدونا كم أحباءنا وقل  

قٌام لقعدتكم ىٌر فبل....  قعدتم موالنا أنصار فٌا  

تناموا وكم تؽفلون ذا فكم....  نمتم ثم رقدتم بل ؼفلتم  

إمام به ٌقاس ما إمام....  دعاكم فقد الجهاد فً أجدوا  

كرام وأنسله أرومته....  طابت المختار بنً من إمام  

الظبلم ؼرته بنور فزال....  تجلى الزهراء بنً من وبدر  



ؼبلم بنا وهو السر أالح....  فٌنا قام إذ ربنا فنحمد  

سبلم ٌدخلها حٌن ٌحٌا....  خلد جنان اإلله فجزاه  

ا  القبٌلة فً نجد كان فما: هللا رحمه النهمً القمٌحً راشد بن سعٌد الشٌخ قال المعوان، وقل األعوان، وتفرق  ممن اثنٌن أو واحداا  بٌتا

 منقلب أي ظلموا الذٌن وسٌعلم الجاهلون، الحق بؤهل وتطٌر المخاوؾ، وفرقتنا المعارؾ، أنكرتنا حتى الخوؾ شدة من ٌحفظنا

 .ٌنقلبون

 حصن تقدم وقد ثبلء حصن تسلٌم من كان ما كان ثم المستعان، وهللا البكاء ؼٌر على قدرنا فما[: دشٌلة]حسن بن محمد الشٌخ قال

 أهله من وهم الرتبة فؽلبه السبلم علٌه موالنا مشابخ أحد الرحمً أحمد بن المهدي العبلمة سٌدنا عولً حصن فً وكان وعفار، مدع

 الوفاء، أهل وأنهم الحصن ٌسلمون أنهم السبلم علٌه اإلمام من خطاا  وطلبوه وتعنتوه السبلم، علٌه اإلمام خط من منقوالا  رأٌت كما

المذكور الحصن من خروجه بعد هللا رحمه صار أٌن أدري وال هللا رحمه المهدي القاضً لخبلص لهم وفعله ذلك اإلمام وعرؾ . 
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 تسلٌم كان الذي الحصن لوالً السبلم علٌه اإلمام وضع بعد إال السبلمة للفقٌه تحصل ولم: به هللا نفع محمد بن أحمد السٌد قال

ا  القدمً بنً من وهو ٌده على الحصن  المإمنٌن من ولؽٌره المذكور للفقٌه تفادٌاا  السبلم علٌه اإلمام له ففعل اإلمام فً طٌب أنه كتابا

الكتاب صورة وهذه الهبلك، من : 

 من بالفتح سبحانه هللا ٌمن ولما[ م;;97]سنة، وألؾ ثمان سنة من األصب رجب شهر انسلخ إذا أنه المسطور هذا على الواقؾ لٌعلم

 خافوا إذا أنفسهم على ٌصالحوا أن معهم الساكنون السادة وكذا عولً حصن والة من وأصحابه القدمً بنً من لمشابخ أذنا فقد عنده

 كره لو نوره متم وهللا وخلؾ، هللا من عوض ذلك من ولنا والوفاء،[ :44/ق] والصدق والنقاء الطٌب أهل وهم التلؾ أنفسهم على

بلفظه انتهى. الكافرون . 

 إلى أخرجه ثم والسادة السبلم علٌه اإلمام أوالد مع وبقً كوكبان فً محمد بن أحمد األمٌر فاعتقله هللا رحمه المهدي سٌدنا وأما

علٌه هللا رحمة بها وتوفً األهجر، . 
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[ الجهاد على لحثهم والفقهاء السادة إلى اإلمام رسالة ] 

 لم األكثر وبقً كثٌراا، علٌه هللا سبلم باهلل المإٌد المإمنٌن أمٌر موالنا منها جمع وقد كثرة، تحصى ال رسابل السبلم علٌه ولئلمام

 وذكرناها وسلم وآله علٌه هللا صلى محمد أمة من العلم وأهل والفقهاء السادة إلى منها الببلد، فً الرسابل وتفرق المدة لطول ٌكتب

هذه وهً علٌه، هللا صلوات علٌه الشدة نهاٌة لمناسبتها السودة فً أنشؤها كان وإن هاهنا، : 

بعد أما وآله، علٌه هللا صلى محمد أمة من الفقهاء وسابر والشٌعة السادة من والدٌن المعرفة إلى المعترٌن إلى هذا كتابنا : 
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 والسبلم الؽرر، وآله البشر سٌد على والسبلم والصبلة عنه، ونهى به أمر ما امتثال والواجب حكمه، والنافذ حمده، المفترض هلل حمداا 

 والنهً بالمعروؾ باألمر القٌام وإلى الرشاد، سبٌل إلى األمة هذه دعونا قد فإنا والردى، الؽواٌة طرق وتجنب الهدى، اتبع من على

 ال بفعاله، ذلك جمٌع فً وٌخالفنا بلسانه طاعتنا بوجوب ٌقر والعلم المعرفة إلى ٌعتزي ممن كثٌر فً فنظرنا والجهاد، المنكر عن

ُكمُ  ُكِتبَ : }ٌقول وهللا بماله وال بنفسه هللا فً ٌجاهد ٌْ ٌَُكونَ  فِْتَنة   َتُكونَ  الَ  َحتَّى َوَقاِتلُوُهمْ : }وٌقول اآلٌة،....{ لَُكمْ  ُكْره   َوُهوَ  اْلقَِتالُ  َعَل  َو

ٌنُ   تقتضً{  فِْتَنة   َتُكونَ  الَ  َحتَّى َوَقاِتلُوُهمْ : }تعالى وقوله وألزم، وحتم أوجب(: القتال علٌكم كتب: )قوله ومعنى اآلٌة،...{ هلِلَِّ  الدِّ

 وتعالى سبحانه هللا وألن منه، وهذا اإلطبلق على المنعم المالك أمر امتثال بوجوب ٌقضً العقل ألن ولؽة؛ وشرعاا  عقبلا  الوجوب



ٌَْحَذرِ : }ٌقول  ونهٌها، أمرها ٌمتثل لم من تإدب العرب وألن ،{أَِلٌم   َعَذاب   ٌُِصٌَبُهمْ  أَوْ  فِْتَنة   ُتِصٌَبُهمْ  أَنْ  أَْمِرهِ  َعنْ  ٌَُخاِلفُونَ  الَِّذٌنَ  َفْل

لؽتهم من ذكرناه ما ٌفهم ألنه إال ذاك وما ونهٌهم، بؤمرهم التؤدٌب فً وٌعتدون . 

بذلك تقوم وهً المنصورة العساكر تكاثرت وقد كفاٌة فرض إنه: قلتم فإن . 
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 وهللا المدابن فً تفرقهم مع وأخذهم استبصالهم على نستطٌع ال عرفتم كما وأقمؤهم هللا[ ;44/ق]خذلهم واألعداء بذلك نقوم كٌؾ: قلنا

ٌَُكونَ  فِْتَنة   َتُكونَ  الَ  َحتَّى َوَقاِتلُوُهمْ : }ٌقول تعالى ٌنُ  َو  فٌها وٌكثرون الببلد، حدود فً ٌصولون صاروا أنهم تعلمون ألستم ،{هلِلَِّ  ُكلُّهُ  الدِّ

 بالجهاد وال ؼٌرمخاطبٌن، كؤنكم جهتم من األخبار تتلقطون وأنتم وعناء، تعب فً ذلك من والمجاهدون الدماء، وٌسفكون الفساد،

وؼٌرهما وهزم الطوٌلة بمدٌنة فعل ما ترون أال فبلحاا، منكم نرجوا وال سبلحاا، تحملون ال الخوالؾ، مع بالقعود ورضٌتم مكلفٌن، . 
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 لكم مطالب أنا: لكم أقول اآلن ذا وهانا أوان، كل من للجهاد الناس نطلب نزل لم ألنا المكابرة ؼاٌة فهذا بذلك، نلزمكم لم إنا: قلتم فإن

وا: }ٌقول هللا إن: قلنا الجهاد، وعلٌنا سبلحاا، فؤعطنا نجدسبلحاا  ال إنا: قلتم فإن بالجهاد، القٌام فرٌضة كل وعند لحظة كل فً  َوأَِعدُّ

ة   ِمنْ  اْسَتَطْعُتمْ  َما لَُهمْ  لِ  ِرَباطِ  َوِمنْ  قُوَّ ٌْ ُكمْ  هللا َعُدوَّ  ِبهِ  ُتْرِهُبونَ  اْلَخ  من استطعتم ما كسب بوجوب تقضً اآلٌة وهذه اآلٌة،...{ َوَعُدوَّ

 فإن استطاع، ما امرئ كل وعلى ذلك، علٌه وجب البنادق كسب استطاع ومن ذلك، علٌه وجب الخٌل كسب استطاع فمن السبلح

ُهمْ  َتؤَْلُمونَ  َتُكوُنوا إِنْ : }ٌقول وهللا ذلك بخبلؾ نراكم إنا التوفٌق وباهلل: قلنا الضعؾ، فٌنا والفقهاء والشٌعة السادة معاشر إنا: قلتم  َفإِنَّ

ؤْلَُمونَ   عن الحدٌث وفً بذلك، اشتؽلنا إن الضٌاع ورابنا من على نخاؾ إنا: قلتم فإن ،{ ٌَْرُجونَ  الَ  َما هللا ِمنَ  َوَتْرُجونَ  َتؤْلَُمونَ  َكَما ٌَ

 وتوكل واتقاه أمره امتثل من وعد هللا إن التوفٌق وباهلل: قلنا ،(( ٌعول من ٌضٌع أن إثماا  بالمرء كفى: ))وآله علٌه هللا صلى النبً

ا، لَهُ  ٌَْجَعلْ  هللا ٌَتَّقِ  َوَمنْ : }تعالى قال والكفاٌة، والٌسر بالرزق علٌه ْرُزْقهُ  َمْخَرجا ٌَ ٌْثُ  ِمنْ  َو لْ  َوَمنْ  ٌَْحَتِسبُ  الَ  َح َتَوكَّ  َفُهوَ  هللا َعلَى ٌَ

تَّقِ  َوَمنْ : }تعالى وقال{أَْمِرهِ  َبالِػُ  هللا إِنَّ  َحْسُبهُ  ا أَْمِرهِ  ِمنْ  لَهُ  ٌَْجَعلْ  هللا ٌَ  األعداء بمراؼمة الهجرة مع عباده وعد تعالى هللا إن ثم{ ٌُْسرا

ٌَِجدْ  هللا َسِبٌلِ  فًِ ٌَُهاِجرْ  َوَمنْ : }تعالى قال والسعة  
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ا األَْرِض  فًِ ا ُمَراَؼما َطانُ : }تعالى قال الفقر ٌعدكم والشٌطان ،{َوَسَعةا  َكِثٌرا ٌْ ِعُدُكمُ  الشَّ ؤُْمُرُكمْ  اْلَفْقرَ  ٌَ ٌَ  أٌضاا  وعد تعالى وهللا{ ِباْلَفْحَشاءِ  َو

ُ : }تعالى قال والفضل بالمؽفرة ِعُدُكمْ  َوهللاَّ  وٌصدق وعد فٌما هللا قٌصد ال الذي حكم ما العلماء أٌها فاخبرونً{ َوَفْضل ِمْنهُ  َمْؽفَِرةا  ٌَ

 هللا وعلم تاماا  قٌاماا  قمتم إذا[454/ق] إنكم: التوفٌق وباهلل قلت التلؾ، وأهلنا أموالنا على نخاؾ إنا: قلتم فإن وعد؟، فٌما الشٌطان

َنا َحّقاا َوَكانَ : }ٌقول تعالى هللا ألن ذلك؛ من شًء ٌقع لم إٌمانكم ٌْ نُصْرُكمْ  هللا َتنُصُروا إِنْ : }وٌقول{ اْلُمْإِمِنٌنَ  َنْصرُ  َعلَ  وإن اآلٌة،...{ ٌَ

 فً أصابهم لما وهنوا فما مثلكم وخذالن األعداء بحرب ذلك سبب التوفٌق وباهلل: قلت المإمنٌن، من كثٌر مع وقع قد ذلك إن: قلتم

 َوَعِشٌَرُتُكمْ  َوأَْزَواُجُكمْ  َوإِْخَواُنُكمْ  َوأَْبَناُإُكمْ  آَباُإُكمْ  َكانَ  إِنْ  قُلْ : }ٌقول سبحانه هللا أن مع مثلكم، استكانوا وال ضعفوا وما هللا سبٌل

ُكمْ  أََحبَّ  َتْرَضْوَنَها َوَمَساِكنُ  َكَساَدَها َتْخَشْونَ  َوِتَجاَرة   اْقَتَرْفُتُموَها َوأَْمَوال   ٌْ ًَ  َحتَّى َفَتَربَُّصوا َسِبٌلِهِ  فًِ َوِجَهاد   َوَرُسولِهِ  هللا ِمنَ  إَِل ؤِْت  هللا ٌَ

ُ  ِبؤَْمِرهِ  ْهِدي الَ  َوهللاَّ اْلَفاِسقٌِنَ  اْلَقْومَ  ٌَ }. 

نجاهد ونحن بالمال علٌنا وعسؾ أسرنا: قلتم فإن . 
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 َعلَى َتَعاَوُنوا َوالَ  َوالتَّْقَوى اْلِبرِّ  َعلَى َوَتَعاَوُنوا: }ٌقول وهللا المال من بشًء تعٌنونا ترضون ال وأنتم المال وأٌن: التوفٌق وباهلل قلت

 وهذا اآلٌة،...{ َوأَنفُِسُكمْ  ِبؤَْمَوالُِكمْ  َوَجاِهُدوا َوِثَقاالا  ِخَفافاا انفُِروا: }وٌقول وؼٌره، المال ٌتناول جازم أمر هللا من وهذا ،{َواْلُعْدَوانِ  اإلِْثمِ 



 فتنة تكون ال حتى والنفس بالمال والجهاد بالمعاونة المكلفٌن جمٌع به مطالب وأنا أمرك هذا اللهم النزاع، محل فً صرٌح نص

قدٌر شًء كل على إنك كسب بما وابسله عنه فاؼننا وعصى أبى ومن الخٌر إلى بناصٌته فخذ أمره امتثل من هلل، كله الدٌن وٌكون . 

إمامتك صحة نعرؾ لم إنا: قلتم فإن . 

 هللا بحمد فإنا متعنتٌن، ال مسترشدٌن دٌنكم أمر فً إلٌه تحتاجون عما واسؤلونً المٌدان وهذا الفرس[ باهلل إالَّ  توفٌقً وما] هذا: قلت

ْومَ } الحساب ٌوم وبٌنه فبٌنً عصانً ومن السبٌل، سواء إلى هدٌته أطاعنً فمن علٌكم هللا حجة هِ  أَِخٌِه، ِمنْ  اْلَمْرءُ  ٌَفِرُّ  ٌَ  َوأَِبٌِه، َوأُمِّ

ْعلَمُ }،{ُتْإوٌهِ  الَِّتً َوَفِصٌلَِتهِ { }َوَبِنٌهِ  َوَصاِحَبِتهِ  ٌَ نَقِلُبونَ  ُمنَقلَب   أَيَّ  َظلَُموا الَِّذٌنَ  َوَس  َوَمنِ  أََنا َبِصٌَرة   َعلَى هللا إَِلى أَْدُعو َسِبٌلًِ َهِذهِ  قُلْ { }ٌَ

َبَعِنً وسلم وآله محمد سٌدنا على هللا وصلى العظٌم، العلً باهلل إال قوة وال حول وال{ ِكٌنَ اْلُمْشرِ  ِمنَ  أََنا َوَما هللا َوُسْبَحانَ  اتَّ . 
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 مرتفعاا  مترساا  جعل بؤن فاحتال علً بن علً جمٌمة من أعلى الرحبة فً كان هللا لعنه القفار ذا أن: وؼٌره عابد بن ناصر الفقٌه وقال

 ٌسري وأن ذلك السبلم علٌه اإلمام وخاؾ الفٌش، وشهارة األمٌر شهارة بٌن ما قطع فً وطمع أصحابه من حماة فٌه وجعل وحصنه

 لً هبوا: قال فٌما وكان الشدة، هذه بها هللا ٌفرج حملة منهم وطلب الخبر[ 459/ق] وأخبرهم الشهارتٌن أهل فجمع ؼٌره إلى ذلك

 عشر أربعة لٌلة وكانت المنصورة، حصن من قرٌباا  لهم ركز حتى السبلم علٌه معهم ونزل بالحملة أمرهم ثم أعماركم، من اللٌلة هذه

 ورموهم علٌهم العجم تصاٌحت ثم ذلك، من وأكثروا وكبروا، المجاهدون حمل التعببة أكملوا فلما المعظم، رمضان شهر من

 إلٌهم ومن العجم وتكاثر الفرٌقان، فالتقى كالشمس الضوء صار حتى النٌران وشعاع البنادق ودخان الرجال واختلط: قال بالبنادق،

 فً القمر خسؾ بؤن فٌه المجاهد نبٌه ابن دعوة وقبل المجاهدٌن عباده هللا فؤؼاث: قال باألٌدي، قبضاا  المجاهدٌن ٌلزمون فكادوا

 المترس، ذلك وأخربوا الظالمٌن هزموا وقد المجاهدون فعاد قمر، كان أنه ٌعلم لم حتى مثله ٌعلم ال خسوفاا  البصر، لمح من أقرب

كثٌرون جماعة العجم من وقتل بالكثٌر لٌسوا جماعة وجرح فقط، أنفار ثبلثة المجاهدٌن من وقتل . 
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 ذلك بٌن فٌما وٌقول- بكم ؼررت: وٌقول وٌنتحب كثٌراا  ٌبكً هو وإذا السبلم علٌه اإلمام عند فوصلنا: هللا عافاه ناصر الفقٌه قال

 وسجد كثٌراا  هللا حمد السبلمة عرؾ فلما بالسبلمة، فبشرناه النصؾ من أكثر هلك قد أن ظن وقد عاد وكم منكم بقً من: -ٌبكً وهو

 كبار من وكان بسحلة، المعروؾ الهادوي بن علً بن المرتضى بن الدٌن شمس بن هللا لطؾ الفاضل السٌد الثبلثة من وكان شكراا،

 هللا رسول وجدك جدي اقر هللا لطؾ سٌد ٌا: ذلك بٌن فٌما له ٌقول وهو قال قبره، ونزل ودفنه اإلمام علٌه فصلى: قال المجاهدٌن،

 موالنا ٌا مٌتاا  تخاطب: القابل له قال حتى ذلك من وأكثر األمة، هذه معً فعلت وما أمته من لقٌت ما عرفه وسلم وآله علٌه هللا صلى

اء   َبلْ  أَْمَواتاا هللا َسِبٌلِ  فًِ قُِتلُوا الَِّذٌنَ  َتْحَسَبنَّ  َوالَ } وتبل فؽضب قال، أوكما ٌَ اآلٌة...{ أَْح . 

 من طحٌح بن علً والشٌخ القاسمً، جحاؾ بن المهدي بن علً بن هللا عبد السٌد أٌضاا  استشهد وممن: بركاته عادت أحمد السٌد قال

 اكتوبر من األول] وألؾ عشر سنة اآلخرة جمادى من خلت لٌلة عشرة ألربع اإلثنٌن لٌلة فً وهً ترابة، بن ٌحٌى بن وسعٌد ظلٌمة

 السفلى البركة شامً هللا لطؾ والسٌد هو وقبره سرته، تحت أصابته فإنها هللا عبد السٌد إال رإوسهم فً بالرصاص أصٌبوا[ م9844

هللا رحمهم قبلٌاا  هللا عبد السٌد وقبر ، عدنٌاا  هللا لطؾ السٌد وقبر هللا، حرسها الفٌش شهارة من العلٌا البركة وؼربً . 
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[ المحافر وقعة ] 

 بٌضاء أكمة وهً المحافر ٌسمى موضع فً رتب المعافا ابن أن وهً المحافر وقعة بٌسٌر بعدها أو[ 454/ق] الوقعة هذه وقبل

 عسكراا  لذلك فجمع وؼٌره الحطب جهة من بهم ٌضر شهارة أهل من المكان لذلك حفظه أن لظنه النحر باب من قرٌبة شهارة ٌمانً

 تلك لٌلتهم فً الموضع ذلك فً وعمروا اللٌل فً فطلعوه جوامكهم فً الزٌادة فٌه ثبتوا أن ووعدهم واسعة، دراهم لهم وبذل كثٌراا 

 األخشاب وحمل للعمارة، األهنوم قبابل أجلبوا قد وكانوا لهم، السبلم علٌه اإلمام أصحاب لمعاجلة ٌستقفوها ولم موضعاا  أربعٌن زهاء



 ٌحربوهم ولم مابة نحو فٌها المهاجرٌن من وؼٌرهم شهارة أهل من جماعة أحربهم فٌه استقروا ولما مكان، كل من واألبواب

 طلوع أول من فؤحربوهم علٌه قدروا من منهم ٌقتلوا أن فً طمعوا أنهم إال اإلمام أصحاب ٌد من أقوى األتراك ٌد ألن عنه لٌنزلوهم

 ٌلقون اإلمام أصحاب فكان هناك، أكمة وراء من األتراك عسكر إذ بالحجارة الحروب أكثر وكان الشمس، ؼروب قبٌل إلى الفجر

 ذلك آخر وفً فصبروا، السبلم علٌه اإلمام أصحاب هللا فثبت بهم فؤضرت األكمة، تلك وراء علٌهم تسقط وهً الهوى فً األحجار

 منهم قتل من مع قتله وبعد محمد، اآلؼا له ٌقال صنعاء أهل من رجل وهو المذكور الموضع إلى طلعوا الذٌن هإالء ربٌس قتل الٌوم

 الخٌام فٌه وتركوا منهزمٌن، منه وخرجوا الموضع هذا تركوا الضرر من بهم نزل وما اإلمام أصحاب صبر من شاهدوه وما ؼٌره

 وذلك خٌمة عشرة أربع أنها خٌمة منها وؼنم الوقعة حاضر كان من بعض وذكر تسع، الراوي ظنه ما على وهً نصبوها كانوا التً

فً بقً[ قد] ٌكن ولم الشمس ؼروب قبل  
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 بقً من فتبعهم للصبلة راح من ومنهم للعشاء، راح من ومنهم تعبوا، ألنهم ٌسٌرة جماعة إال السبلم علٌه اإلمام أصحاب من المقاتل

 محمد بن علً والفقٌه العبالً صبلح بن علً الدٌن جمال العبلمة الفاضل السٌد ومنهم السبلم، علٌه اإلمام أصحاب من هناك

فٌها ونصبت شهارة محروس وأطلعت الخٌام تلك وأخذوا معهما ومن الشهاري . 

 باب حولً ذلك وأكثر كلها بل األٌام أكثر فٌها حوصرت التً المدة فً شهارة على قابمة الحرب تزل ولم: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 وربما علٌه قدروا من وٌقتلون فٌها ما فٌؤخذون األتراك مراتب بعض على اللٌل فً ٌنزلون اإلمام أصحاب[ بعض] وكان النصر،

كثٌرة وقعات بٌنهم وكان الموضع،[ 455/ق] ذلك من ٌطردونهم . 
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[ منها اإلمام وخروج شهارة محاصرة ] 

 العجم من محطة سبعون أقطارها جمٌع من علٌها المحاط عدة أن وٌروى باهلل، المحروسة شهارة على الحصار اشتد ولما: فصل

 أمورهم فً إلٌه والمرجع تدبٌرهم وصاحب أٌضاا  منهم أمراء وإلٌه ،( تقدم كما) الفقار ذي العجم من أمرهم صاحب كانو والعرب،

 عن ٌفرج أحداا  نرجو وإنما لهم صفا قد الٌمن أن السبلم علٌه موالنا نظر سبق، كما المعافا وابن عمر بن ٌحٌى بن هللا عبد األمٌر

: معناه ما السبلم علٌه الدٌلمً لئلمام( البرهان) ٌسمى له كتاب حامٌة فً الكرٌمة ٌده بخط ذلك رأٌت كما تعالى هللا حرسها شهارة

 الموضع هذا فً أثبته هللا ٌسر وإذا التؤرٌخ اسم علً خفً كذا عام من كذا شهر من كذا لٌلة باهلل المحروسة شهارة من خروجنا كان

تعالى هللا شاء إن . 

 من بقٌن لثبلث الظالمٌن أٌدي من هللا أنتزعها شهارة حصون من خروجً كان: السبلم علٌه قال كثٌراا، هلل والحمد بذلك ظفرت نعم

 خلت لٌال لثبلث حطاطهم وكان الناصر، وقل هللا أبادهم األتراك حطاط طال أن بعد[ م9844 ابرٌل :;] سنة وألؾ عشر سنة شوال

 وثبلثمابة ألؾ على فٌها اإلنفاق وكان الشحنة، قلة خروجً أسباب من وكان ،[م9849 ماٌو من األول] وألؾ تسع سنة شوال من

 أٌدي إلى معاا  الشهارتٌن تسلٌم كان حتى منهم أردنا ما لنا ٌتم فلم معنا الناس قٌام فً وطمعنا وصؽٌر، وكبٌر وأنثى ذكر بٌن نفس

انتهى[. م9845 ٌونٌو 9] وألؾ عشرة إحدى سنة الحجة ذي من بقٌن لٌال   لثبلث الظالمٌن . 

 علٌه هللا سبلم بعده وحفظوها ٌوماا  وعشرون وسبعة شهراا  عشر إحدى السبلم علٌه منها خرج حتى شهارة حصار مدة فٌكون: قلت

أعلم وهللا. كاملة سنة . 

(2/57) 

________________________________________ 

 الصالح األفضل الحاج ورفٌقه هو وكان الجحٌحة، ٌسمى الفٌش ةشهار قبلً بلد من الحكمً علً بن سالم األفضل الحاج وأخبرنً

 بل السبلم علٌه موالنا مع ٌحتز لم هللا رحمه دعٌش بن علً بن أحمد العالم الفاضل الحاج حً أن أٌضاا  منهم الحكمً زٌاد بن محمد

 من رسوالا  إلٌها خرج أنه: دعٌش بن ناصر بن محمد الدٌن بدر العالم الفقٌه وقال) وحفظوه، الظاهر وادعة عبٌد بنً مع جاراا  أقام

 خبراا  وذكر عسال، بؤبً المعروؾ القبٌضة ٌحٌى الشٌخ حً جوار فً فكان السبلم علٌه اإلمام من إلٌهم باهلل المحروسة شهارة



 السبلم علٌه لئلمام المواد لطلب[ 456/ق] الزٌدٌة ببلد من كثٌرة نواح   على االختفاء سبٌل على سعاة إرسال فً ٌسعى فكان( طوٌبلا 

 ما فٌحمبلن شهارة حوالً من لكونهم والمراتب بالطرق لمعرفتهم المذكورٌن للحاجٌن أرسل لدٌه اجتمع فإذا ذلك وؼٌر وبر زكاة من

 لٌبلا  الكهؾ فٌدخبلن الرزوة المسمى المنصورة بٌن ما كفه إلى فٌوصبلنه ومعرفتهما، لمحبتهما بؤنفسهما مخاطرة على الحاج حصله

 إلٌهما، نزل بالكبلم عرفهما فإذا الكهؾ أعلى إلى بنفسه هو فٌنزل فٌعرفونه السبلم علٌه اإلمام أصحاب فٌراه ثوباا  أعبله ٌضحٌان ثم

 الحاج قال وصل، بما لهم والنظور الخطوط أهل على والجوابات به، وصبل ما قبض فً ٌعٌناه الفقهاء وأحد كاتب معه ٌنزل وقد

 الطرقات، علٌنا وسهل هللا وأعاننا: قال اإلمداد، كثرة من حال عنده ومن هللا أٌده موالنا على ٌقصر كاد وما مدة ذلك على فكنا: سالم

 رجل كل ٌحمل كم ترى قد: السبلم علٌه لموالنا نقول ما كثٌراا  وكنا باهلل المحروس الجبل طرق من جهات فً المرور نخاؾ وكنا

البر هذا من منا  

(2/58) 

________________________________________ 

 واألنصار أصحابك إلٌك فٌلتبم األرض مشارق إلى تخرج حتى نحملك هلم الحمولة، هذه من أخؾ موالنا ٌا أنت وؼٌرهما والصابون

 شٌباا، لنا ٌخرجا حتى معنا ٌطلعان: قال بعضها، فً كان فلما البعد، ؼاٌة عنا ٌبعد فكان: قال وأهلها، شهارة عن فتفرج الصبر، وأهل

 ٌقسم كان حتى الفٌش شهارة إلى األمٌر شهارة من تنقله منها قواعد لهم ومهد الخاصة من الصبلح أهل وشاور األمر دبر وقد: قال

 وقد المعافا، البن علٌه عٌون وأنهم ؼدره ٌخاؾ من المهاجرٌن ؼٌر من نفسها شهارة أهل فً وكان أٌاماا  ٌختفً وقد نصفٌن، المقام

 العلماء ومن منا فالكل شدٌداا  فرحاا  بذلك ففرحنا: المذكور الحاج قال األول، كبلمكم احتجنا: قال اللٌل، كان فلما ذلك، من طرؾ تقدم

 الفٌش شهارة شرق من الخروج فكان قاطعون، والكل فٌها ومن شهارة عن به هللا ٌفرج من له اجتمع خرج إذا أنه قاطعون وخواصه

منها باهلل نعوذ الخاتمة سوء من كان ما وسٌؤتً الجهاد فً المشهور الشهاري علً الفقٌه وصحبه وألؾ، عشر سنة شوال فً . 

 عدم مع الشهامة أهل من فإنه فٌها، ومن شهارة فً مكره مخافة الخروج فً استصحبه السبلم علٌه أنه الخواص بعض أخبرنً ومما

 هللا رحمه العذري وهان بن علً الشٌخ أٌضاا  واستصحب الخاتمة، وحسن والتوفٌق السبلمة نسؤله المستعان، وهللا منه كان كما الثبات

الفضبلء والسادة محمد موالنا بولده وعلقها باهلل المحروسة شهارة أمر دبر وقد . 

(2/59) 

________________________________________ 

 السٌد شٌخه عند وتركها أوراق فً الشرٌؾ اسمه كتب إنه: بقاه هللا أطال مؽل الؽربانً نصار بن محمد السٌد الوالد[ 457/ق] قال

 علٌه اإلمام رأي فٌه ٌحتاجون وما شهارة أهل مطلوب عن لٌجٌب هللا رحمه الجحافً المهدي بن إبراهٌم الدٌن صارم العبلمة

 فً ظهر حتى كذلك فكان ظهوره، من أنفع لتدبٌر مختلٌاا  بٌته فً السبلم علٌه أنه ٌقال حتى وصل ما ونظٌر ٌرد بما وجواب السبلم،

سٌؤتً كما سفٌان ببلد . 

(  المعول، وعلٌه المرجع وإلٌه اإلمام أوالد على والوصً المعظم وهو شًء كل فً هللا رحمه الدٌن صارم السٌد على العمل وكان

 زوجه باهلل المنصور لئلمام مصاهراا  علً السٌد وكان وأوالده، هللا رحمه المهدي بن علً السٌد وصنوه شهارة، فً معه أوالده وكان

 فً علً بن هللا عبد السٌد ولده واسشتهد هللا، رحمهم وإخوانه المإمنٌن أمٌر بن ٌوسؾ ولده أم علً بنت زٌنب الشرٌفة ابنته السٌد

 الدٌن شمس بن لطؾ والسٌد الشهٌد ولده عند وقبره الفٌش، شهارة فً هللا رحمه المهدي بن علً السٌد وتوفً الحصار، فً شهارة

 العجم جلبهم ممن نهم من قوم فٌها مرتبة إلى( شهارة محروس من معه خرج ومن اإلمام ٌعنً) طرٌقهم وكانت ،(هللا رحمه سحلة

 وقد إال محطتهم قطع أمكن فما محترسٌن المذكور الحاج أخبرنً كما فوجدوهم العجم من أمٌر وعلٌهم هللا، حرسها شهارة لحصار

 نهارهم فؤخفوهم للماء، المواضع تلك أهل ٌصطنعها عظٌمة مؽارة فٌه العق وادي أسفل فً موضع إلى الحاجان فدلهم الصباح قرب

 مع العجم مع كان أنه الحرؾ قرٌة من الصٌادي ثم النهمً صالح بن سرٌع الشٌخ من وسمعت المحطة، من بالقرب وهم فٌها

بن سعٌد والشٌخ هو نهم من أصحابه  

(2/60) 

________________________________________ 

 المؽارة هذه فً السبلم علٌه بموالنا اتفقا عمه وابن سرٌع الشٌخ ٌعنً أنهما المذكور سرٌع الشٌخ عم ابن الصٌادي النهمً عاطؾ

 ؼٌر وأما ٌوهم، ال بما صرفاه إال أحد المؽارة هذه حوالً إلى ٌطوؾ ال اللٌل حتى رعٌاه وأنهما بهما هموا أصحابه وكان وأمنهما،



 إلٌهم ٌحسن السبلم علٌه موالنا وكان فقط، سعٌد الشٌخ وافقه وإنما السبلم علٌه موالنا ٌوافق فلم سرٌع الشٌخ أما: فقال سرٌع الشٌخ

ذلك أعرؾ وأنا الموضع ذلك فً وسكنا السبلم علٌه موالنا إلى الجدب المشارق عم لما آخراا  وهاجرا ذلك، لهم وٌعرؾ . 

(2/61) 

________________________________________ 

 البطنة فً ٌطوؾ خٌبلا  ٌجعلون أنهم حتى المحارس فً ٌشددون شهارة فً عٌونهم على اإلمام خفً إذا العجم أمراء كان وقد نعم

 وقطع وتعالى سبحانه هللا على توكل اللٌل دخل ولما خٌراا، ٌنالوا لم[ 458/ق] شرهم هللا وكفى وقع، مثلما فً وتطمع المواد ٌقطع

 وكان لٌلتهم، ومضوا ذهبت، حتى بطونهم على فانبطحوا الخٌل وأحسوا البطنة قاع بعض فوصلوا والحاجان، وأصحابه هو البطنة

 أصبح حتى أقدامه على السبلم علٌه ثٌابه من قطع أنه روي ولقد المشً، به فشق ذاك إذ حاؾ فهو السبلم علٌه موالنا نعل سقط قد

 وكان] أمكن، ما وأصحابه فؤضافه إلٌه وأرسل البدوان بعض إلى وأمر ٌومه فاختفى النطاق ظلعة من القفاؾ جانب فً السبلم علٌه

 وافق إنه: قال النحٌد، أهل من الوادعً سعٌد بن علً الصالح الحاج أخبرنً كما حوث من قارب حتى[ القابلة اللٌلة من مضى قد

 حوث، هجرة خارج إلى فانتهى علٌه هللا رحمة هللا عبد الدٌن أمٌر العبلمة السٌد خواص من الحاج هذا وكان السبلم، علٌه اإلمام

 قلٌبلا  فتحدثا: قال حوث، علماء من وخواص علٌه، هللا رحمة عشٌش بن علً بن محمد الدٌن عز العبلمة السٌد فوصل للسادة وأرسل

 الجبل من وقربوا اللٌل، قرب حتى هنالك فاختفوا سفٌان ببلد من األسود الجبل من قرٌباا  أصبحوا حتى ومضوا أمكن ما زودوهم ثم

 منها أصؽر أخرى وٌمٌنها عظٌمة، ناراا  وفعلوا كثٌراا  حطباا  فعلوا حتى أعبله فً فاحتطبوا الشمس ؼروب قبل وطلعوه المذكور

 وولده الكرام السادة من هللا حرسها شهارة فً لمن األمارة هً النٌران الثبلث وهذه ثبلثاا، النار فكانت أٌضاا، منها أصؽر وشمالها

جمٌعاا، بهم هللا نفع اإلسبلم عز موالنا  

(2/62) 

________________________________________ 

 فً لمن صح فلما والدلٌلٌن، وصاحبٌه اإلمام ٌعنً عددنا على الجبل ذلك فً النار فسترون سبحانه هللا خلصنا إذا: لهم قال وقد

 العجم من لشهارة المحاصرة المحاط واضطربت شهارة على بالنفس وقطعوا موالنا بسبلمة البشرى أظهروا النار هللا حرسها شهارة

 الببلد وصارت دروٌش، األمٌر وبكٌل حاشد ببلد إلى أرسلوا ثم صنعاء من الزٌادات لهم فخرجت ذلك العجم على وعظم وجنودهم،

 الشٌخ أخبرنً كما السٌمانٌة ٌسمون العجم من طابفة فً آؼا حسٌن فإنه البٌوت لهدم المؤمور وأما زهٌر، وبنً ذٌبان ببلد فً إلٌه

 ال ذالا  القبابل ذلت حتى وتشددوا بٌت كل من طبقة على زاد ما خراب إال له علم ال ؼٌره من كذا وسمعت الكلبً، قاسم بن صبلح

 إخوته على وآخر بلده، أهل على وآخر قبٌلته، على رهٌنة ٌرهن فؤحدهم اسم له ٌعرؾ من كل من الرهابن أخذوا وقد بمثله ٌعلم

نفسه على وآخر . 

(2/63) 

________________________________________ 

[ برط فً اإلمام إقامة ] 

 أنها الجهاد فً السبق وأهل جبر بنً عٌون من وكان ذٌبٌن، وادي أهل من الجبري دشٌلة حسن بن[ 459/ق] محمد الشٌخ أخبرنً

 تقدم وقد بمقتضاها، بالعمل كٌؾ الخوؾ شدة من لقرابتها ٌسترهم موضعاا  وجدوا ال باهلل فؤقسم رسابل السبلم علٌه موالنا من وصلت

َفُكمُ  أَنْ  َتَخافُونَ  األَْرِض  فًِ ُمْسَتْضَعفُونَ  َقلٌِل   أَْنُتمْ  إِذْ  َواْذُكُروا} َتَخطَّ َدُكمْ  َفآَواُكمْ  النَّاسُ  ٌَ ٌَّ ٌَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزَقُكمْ  ِبَنْصِرهِ  َوأَ { َتْشُكُرونَ  لََعلَُّكمْ  الطَّ

 ما إال نعلٌن ؼٌر ومن طرٌق ؼٌر وعلى لٌبلا  مسٌره وأكثر الشدٌد التعب مضه قد وكان سفٌان، ببلد قطع السبلم علٌه موالنا إن ثم

 موالنا إلى ٌوصله من وجدت ما مدة له نذر هذا: وقال عظٌم، جمل معه سفٌان من برجل وإذا وعلٌهم، علٌه مشقة مع أصحابه حمله

 فتثاقالوا المشارق، أهل واستنهض برط طفة طلع حتى السبلم علٌه موالنا علٌه وركب إٌاه، فؤعطاه اإلمام على فدلوه السبلم علٌه

 الظالمٌن كثرة من الجواب رد على ٌقدر القبابل من أحد كاد وما سٌؤتً، كما وجهاتها شاظب من أسد عٌال شرق إلى خرج وقد علٌه

 ببراا، فٌها واحتفر الضبع حجار ٌسمى موضع منها برط من مواضع فً فؤقام سبحانه، هللا عن الناس من كثٌر وذهاب واألشرار

 وادٌاا  رسب ٌسمى آخر موضع إلى وانتقل برط، أهل من بطن محمد ذو من قرٌب وهً الهجرة الموضع وسمى مسجداا  وابتنى

 مواضع وأخرب صعدة من العجم من أمٌر وخرج سٌؤتً، كما مشابخهم من علٌاا  ولده وزوج ونصؾ سنة من قرٌباا  وبقً عظٌماا 

الخوؾ علٌه وحصل المشارق جهات السبلم علٌه اإلمام وخرج السبلم، علٌه اإلمام  



(2/64) 

________________________________________ 

 حاشد ببلد إلى خرج قد وكان الخوؾ، واشتد المعٌن، لذلك فقل برط أهل رهابن هللا أخذهم الترك أخذ وقد الناس عن فانقطع الشدٌد

 عاد ذكرناه مما اتفق ما معه واتفق علٌهم، التفرٌج من أٌس فلما محتازة، ذلك مع وشهارة ناصراا، ٌجد ولم وعاد ذلك، قبل وبكٌل

اأَْهلَ } ٌقرأ هللا رحمه حنش بن محمد بن ٌحٌى الدٌن عماد األفضل الفقٌه فسمع األحمر التراب فوصل آنفاا، تقدم كما المشرق جهات ٌَ 

 أرسل أنه المواضع تلك فً بقاه فً واتفق برط، فٌوش إلى وعاد بذلك فتفاءل أمره فً مفكراا  هو وكان ،{َفاْرِجُعوا لَُكمْ  ُمَقامَ  الَ  ٌَْثِربَ 

 العلماء من أعٌان لبقاء إجابتهم فً طمع وقد العالٌة، خوالن جهات إلى األسدي عواض بن أحمد الدٌن شمس المجاهد الحاج

 من[ :45/ق] موضع فً واستقر نهم، ببلد إلى هللا رحمه ال سنان دخل قد وكان نهم، ببلد طرٌقه وكانت بدبدة، فً عندهم والفضبلء

آخرٌن وقتل نهم مشابخ من جماعة ولزم منصور، عٌال أعمال من قفاج ٌسمى أودٌتها . 

(2/65) 

________________________________________ 

 استقر: قال هللا، رحمه والدي أخبرنً ما وذلك علٌه هللا رحمة الدٌن شمس المجاهد بالحاج الؽدر من المشهورة القضٌة اتفقت وفٌها

 نصؾ أعلى فً مهاجرٌن هللا رحمه المنتصر بن هللا عبد بن محمد الفاضل السٌد وعمً أنا وكنت: قال المذكور، الموضع فً سنان

 فقال: قال مختفٌن، القمٌحات ببلد فً ٌسٌرة جماعة فً أحمد الحاج: لعمً ٌقول قابل وإذا نهم ببلد من الحنو ٌسمى منه موضع فً

 -اسمه موضحة ؼٌر بقطفة إلٌه كتب أنه ذهنً وعلى- وتحذره أحد ٌعرفك ال صورة على الحاج عند إلى تعزم ولدي ٌا: عمً لً

 الشٌخ عند ضبوعة أعلى من موضع فً عنب فً وجدته حتى فعزمت: قال التوصٌة، من وأكثر ٌقؾ وال وٌعزم نفسه ٌحفظ: له وقل

 صبلح بن محمد الشٌخ منهم سمى األنفار العشرة من قرٌب هللا رحمه الدٌن شمس الحاج ومع رفٌقه، وهو القمٌحً راصع بن محمد

 سلم: فقال الخبر وأخبرته إلً فقام إلٌه فؤشرت ٌعرفنً الحاج وكان: قال سماهم، جماعة راصع بن محمد الشٌخ ومع األسدي البحش

 كما أو نهم فً أحداا  منهم رأٌنا ما البٌت أهل تبؽض بطوناا  ثم إن: قال اإلمام أن وأخبره حافظاا، خٌر هللا: له وقل كثٌراا  عمك على

 بن هادي الشٌخ ببلد نقطع ألجل اللٌل لدنو مستقربون نحن وإنما خوالن ببلد إلى الساعة هذه فً العزم ساق على نحن[ وها] قال،

 الجعدي سعٌد إلى القطفة بهذه وتعٌننا هذه حالتك على نذهب ولكن قال، كما أو نخافه وممن الظالمٌن من فإنه لٌل وجه النعٌمً سالم

 الخٌر ٌحب ومن أنت وتلطؾ الودٌعة والرصاص الباروت منه وتقبض المٌل فوق المحطة وبٌن بٌنه سنان محطة أسفل موضع من

ودعته ثم: قال خوالن، ببلد إلى إلٌنا ذلك إٌصال على  

(2/66) 

________________________________________ 

 وقصدوا الحسن، السبلح علٌهم رجبلا  سبعٌن نحو فً المذكور سالم بن هادي أوالد وإذا الصوت ببلغ بقدر فارقته فلما وعزمت

 لٌملكوا معهم ومن الحاج وسعى فصاحوا، الحاج عند من فرآهم منٌع حاجز الحاج وبٌن بٌنهم وكان الحاج، منه ٌخرج الذي المضٌق

 معه نفسه تخرج أن ٌكاد بصوت ٌصٌح راصع بن محمد الشٌخ رأٌت فلقد قال كذلك، المذكور وسعى ٌنفذوا حتى ٌقاتلون المضٌق

 فٌه محمد الشٌخ هذا وكان بعده، ٌلحقون بالكثٌر لٌسوا جماعة معه وكان جرى، فٌما معٌن وأنه رفٌق، أنه وٌنادي شدته من

 ثم وعرفوه، وعرفهم رآهم وقد أولهم علٌه هللا رحمة الدٌن شمس الحاج فكان السعً، على ٌقدر ال بدٌن لكنه وقوة، شجاعة[ ;45/ق]

 لزٌم: ٌقول وهو فناوشه الشقً الشٌخ أصحاب من فبلن وصله حتى[ أحد وصله قد ٌكن ولم] المضٌق إلى تقدم الدٌن شمس الحاج إن

 فقبض ورابه، من الشقً الشٌخ أوالد من الثانً االبن قبضه حتى الحاج ٌعرؾ فلم رفقته فً ٌصٌح والحاج حاج، ٌا لزٌم حاج ٌا

 وكان حمران، محمد بن صالح المشهور الشجاع الباذل المجاهد بالشٌخ راصع بن محمد الشٌخ صاح وقد الجنبٌة وعلى وسطه على

 وطعن فوصل خالك، عٌبوا صالحاه ٌا صالحاه ٌا: قال فٌما وقال راصع، بن محمد الشٌخ أخت ابن وهو الجهاد فً ٌعرؾ ال ذاك إذ

 بن سعٌد فقتله أحدهما أما بؤسباب، عقٌبها هللا انتقمهم بل الطعنتان تلك من ٌموتا ولم اآلخر وطعن ٌده، من أفلته حتى للحاج البلزم

 بن سعٌد هللا رحمه ال واسمه الحاج بندق نهب الذي وهو الجوؾ فً قتل واآلخر بالحاج، جرى فٌما ٌعٌب فإنه الشقً الشٌخ بن هادي

هلك، حتى حمل أكله البحش بن محمد الشٌخ بندق أخذ والذي ، عامر  

(2/67) 

________________________________________ 



 حتى عظٌم قتال بٌنهم واستقام فهزموهم وؼٌرهم محمد الشٌخ ولد بعض أدركه ثم السبلم، علٌه اإلمام موالنا كرامات من هذه وكانت

 كان حتى حمران محمد بن صالح المجاهد الشٌخ ذكر انتشر الوقعة هذه ومن راصع، بن محمد الشٌخ وجمل الحاج هللا وسلم اللٌل دنا

أخباره جمل من أمكن بما هللا شاء إن ونؤتً المثل به ٌضرب . 

(2/68) 

________________________________________ 

[ نهم ببلد أخبار ] 

 رحمه ال سنان الشقً الظالم من المدة تلك فً الصوابح وكان نهم ببلد إلى مؽازي منها قضاٌا، المخذولة المحطة هذه أٌام فً واتفق

 سعدان النقٌب أصحاب من العرب جماعة من لهم ٌترصد ما كثٌراا  وكان القرآن، ٌقرأ أو اسماا  ولو فقٌه هو من فٌقتل الفقهاء على هللا

 باسم سمً المعجمة بالضاد الضرٌمً الدٌن نجم بن علً الفاضل القاضً[ والد] الذماري الدٌن نجم الصالح الفقٌه وكان هللا، رحمه ال

 ٌعرؾ، ال خامل هو إنما كولده، لٌس الدٌن نجم الفقٌه هذا وكان هللا، رحمه توفً حتى فٌها واستقر إلٌها هاجر نهم، ببلد من قرٌة

 ثبلثة نحو هللا رحمه ال سنان المخذول محطة وبٌن بٌنه العٌضة ٌسمى موضع من الحداد محمد بن علً ٌسمى رجل عند مختفٌاا  وكان

 فوجد الحداد، مكان إلى صمٌل علً ٌسمى سعدان أصحاب العرب بعض فؤتى جبال مضابق فً المذكور بلد ٌعنً أنها إال أمٌال

 بٌته ودخل الحداد فقام ٌشرب ماء الحداد من طلب ثم عندهم، واستقر األمان، له[ 464/ق] فؤظهر فقٌه أنه فعرؾ الدٌن نجم الفقٌه

 ٌرٌد وولى خرقة فً وحمله رأسه واحتز الفقٌه قتل قد الشقً الملعون ووجد إال بالماء عاد فما الحال تلك فً خال والمكان للماء

 ال وهو به وصاح وٌرونه ٌراهم المحطة من قرٌباا  أدركه حتى الشقً ولحق سبلحه أخذ رأس بؽٌر الفقٌه الحداد رأى فلما المحطة،

ا  الفقٌه رأس وأخذ رأسه فحز تقدم ثم وزرقه، بالفقٌه معٌب بؤنً ونادى ذلك ٌحتسب  إلى بؤوالده فهرب بعده والصابح وعاد أٌضا

 رحمه ال سنان هلك حتى موضع فً ٌستقر ال مدة وبقً أعنابهم وقطعوا وبلده منازله هدمت العجم ووصلت بٌته، من أعلى شواهق

وعاد هللا  

(2/69) 

________________________________________ 

 الشرق، فً البن ؼرس لقد حتى المثل به وضرب ؼٌل له وانفجر بلده، هللا وأصلح المتتابع، والخٌر الواسع الرزق علٌه هللا ففتح

 وتعالى، سبحانه هللا وسلمه بهذه شبٌهة قضاٌا هللا رحمه للوالد واتفق المظلوم، لهذا وانتصاره هلل ؼضبه بركة من وهذا به، وانتفع

 العبلمة الطاهر السٌد حً وكان الظاهر، ببلد إلى وعاد طاعتهم وأخذ نهم من رهابن قبض هللا رحمه ال سنان إن ثم ؼٌره، وكذا

 نهضات وله ، تقدم كما ثبلء فً علٌه هللا رحمة الحمزي صبلح بن الدٌن شرؾ بن الحسن الساجدٌن وقمر الدٌن، شرؾ الزاهد

 علٌه الحروب فكانت كوكبان من الدٌن شمس بن محمد بن أحمد األمٌر لمراكزته ٌنتصب من أعظم وكان وحامٌة، هابلة وحروب

 الحرب وشن الظالم هذا فوصل أخباره، من أمكن بما تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما ٌقصدهم وقد له الٌد كلها فً ونصؾ سنتٌن فوق

 صرٌم، بنً ببلد من خمر إلى سنان فتؤخر طابل على تقع لم كلها أٌاماا  وكانت ثبلء على العجم من إلٌه ومن المذكور األمٌر مع

أمكن ما مع القبلة وحروب تعالى هللا شاء إن أخباره من وسنذكر . 

(2/70) 

________________________________________ 

 ببلد فً القضٌة من تقدم ما له واتفق بجماعة الدٌن شمس المجاهد الحاج خرج أنه: النهمً القمٌحً راشد بن سعٌد الشٌخ وأخبرنً

 علٌهم وخرجت أٌاماا  وبقً وؼٌرهم، الحدامً فبلح بن علً والشٌخ جبر بنً بعض وأجابه خوالن، ببلد دخلوا حتى بعدها وسار نهم

 جانب فً أحمد الحاج وكان زراجة، إلى فانتهوا وؼٌرهم الحداي أحمد بن زٌد والشٌخ وؼٌره دروٌش األمٌر مع العجم من محاط

 من شًء تحرٌك على ٌقدر ال أنه بحٌث منه أٌسنا مرضاا  الحاج ومرض[: 469/ق] المذكور الشٌخ قال فبلح، بن علً الشٌخ مع لمدة

 من رجل فوصل قال فبلح، بن علً الشٌخ من نحتاجه ما وجمٌع علً الشٌخ صرم خارج خٌمة فً عنده أصحابه ٌا وكنا: قال جسده،

 ودعا ذلك الحاج له فشكر جموعاا، جمعوا وقد اللٌلة هذه فً إلٌكم وهم بعدي الترك: قفاه على مستلقً وهو للحاج وقال الذراع نواحً

 فطلب خٌراا، هللا فجزاه ؼٌرهم عن فضبلا  الكرماء من ٌحفظه من قل نزراا  أشٌاء وذكر وصنٌعة مروءة لك عندي حاج ٌا: فقال له

 الحاج وحملنا: قال خوالن، مشارق جهات من قرٌب موضع إلى الموضع ذلك من اإلنتقال ورجح الخبر وأخبره علً الشٌخ الحاج

ذلك دون أو بٌت أربعمابة نحو وهم وأوالدهم وأصحابه والشٌخ سرٌر على . 



(2/71) 

________________________________________ 

 على سبحانه هللا فحمدنا وؼٌرهم ظبٌان بنو وإلٌهم األول بموضعنا محٌطون والظالمون الصباح وأصبح الموضع ذلك وصلنا فلما

 عامر الشٌخ وشٌخهم ظبٌان بنو وإذا مواضع أخربوا وقد تضرب بمرافعهم وإذا نهارنا آخر إلى وبقٌنا: قال شرهم، من السبلمة

 ومن الحدا من سرعان فخرج ثؤراا، منهم لٌدركون جاهدون الحدا وبٌن بٌنهم وللعداوة علٌنا األودٌة ٌفتشون هللا رحمه ال السراي

 أوالد فٌه قتل عظٌم بحرب تبلزموا بل ٌقبلوا فلم ٌنهاهم الشٌخ إلى فؤرسل تقدم، كما ظهره على والحاج علٌهم وأؼاروا الشٌخ أوالد

 نحو الحاج وأصحاب البحش محمد الشٌخ فؤؼار الحداي وانهزم ؼٌره ثم بطبلا  شجاعاا  وكان منصور، المسمى فبلح بن علً الشٌخ

 القوم قلة ٌعرفون وال ، الحدا عن التفرٌج ألجل المرفع ٌسمعونهم وإنما للعدو ٌظهروا ال أن الحاج فؤمر نفراا، وعشرٌن زهاء من

 معنا ودخلوا الشمس ؼروب عند فهزمونا العجم من المدد بهم واتصل لهم، ظهرنا األمر شده فٌمن وقع ما بمثل علٌنا فٌجترإن

 ثم وأهله، أوالده ذكر وال الحاج لفقد ٌصٌح هللا رحمه فبلح بن علً الشٌخ فسمعت قال موضعه، ؼٌر فً الحاج فوجدنا الصرم،

 فاجتمعنا ٌصٌح به وإذا موضع فً استقرٌنا فلما الحاج، من أٌسنا وقد وهربنا: قال الصرم، ونهبوا جماعة فقتلوا بالصرم استؤصلوا

 على سبحانه هللا وحمدنا إلٌه واجتمعنا قال اللٌل، فً رجلٌه مع األرض على بٌده وٌتوكؤ ضعفٌاا  مشٌاا  رجلٌه على ٌمشً هو وإذا إلٌه

 اتفق ثم قال الدٌن، شمس الحاج سبلمة مع أصحابه وقتل أوالده علٌه هان فبلح بن علً الشٌخ وأن بلقاه، لقٌنا ما كل وهان سبلمته

على فبلح بن علً والشٌخ الحاج[ 464/ق] رأي  

(2/72) 

________________________________________ 

 وأخفاه خوالن، وببلد وهب عٌال من جانب إلى انتهى حتى محموالا  الحاج وخرج نفسه، على وٌصالح الظلمة ٌكاتب علً الشٌخ أن

 ببلد بدبدة ببلد إلى حمله من وحصل إلٌه نحتاج بما جماعة فً الوهبً العلوانً علً بن أحمد الشٌخ ووصل عنب فً بعضهم

 علٌه اإلمام عند إلى وخلصوا أصحابه تفرق وقد باإلمام ولحق وتعالى سبحانه هللا شفاه حتى أشهر أربعة عندهم وبقى السبلطٌن

 إلى بكتاب أرسلنً ثم: المذكور الشٌخ قال رابعهم، هو أنفار ثبلثة إال الحاج مع ٌبق ولم هللا وسلمهم ومخاوؾ مشاق على السبلم

تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما وادعة إلى السبلم علٌه اإلمام خروج فوافقت الرسول وكنت الكرٌم رأٌه ٌستورد السبلم علٌه اإلمام . 

(2/73) 

________________________________________ 

[ برط فً اإلمام أخبار ] 

 مشارق من مهاجرهم من شهارة فً ٌحتازوا لم الذٌن أصحابه من كثٌر إلٌه اجتمع وقد برط، فً السبلم علٌه اإلمام بقاء إلى رجعنا

 ببلء، كل الدٌن شمس الحاج من وصنعاء هو لقً وقد صنعاء ببلد إلى هللا لعنه سنان هللا عدو رجوع ذكر تقدم وقد ومؽاربها، الببلد

 الحدانً إبراهٌم بن علً العبلمة السٌد صعدة خوالن ببلد فً وكان السبلم، علٌه باإلمام لحق[ ثم] تقدم ما وكان باشا علً وصل ولما

 الشٌخ السبلم علٌه اإلمام وأرسل وحشة بٌنهما وحصل بركاته، عادت الحسن اإلمام بن أحمد الربٌس السبلم علٌه اإلمام إلٌه فؤرسل

 وبقً المإٌدي هللا عبد بن محمد السٌد ٌد على إلٌهم وصار صعدة إلى العجم فكاتب أحمد السٌد فؤما الطٌر، سعٌد بن هللا عبد المجاهد

 لهما والمراس، البؤس شدة أهل من وكانا لهما، أكثرها فً الٌد العجم على حروب ولهما هللا، عبد والشٌخ إبراهٌم بن علً السٌد

 على ٌزاال ولم األتراك، عسكر من جماعة فٌها قتل عظٌمة وقعة وهً األتراك على السبٌع وقعة كانت أٌدٌهما وعلى كثٌرة وقعات

 فً ٌتردد علً السٌد وبقً السبلم علٌه باإلمام هللا عبد الشٌخ ولحق أٌاماا  ذلك بعد وبقٌا علىشهارة، األتراك استولى أن إلى ذلك

به هللا نفع أحمد السٌد ذكره ما معنى هذا األطراؾ . 

(2/74) 

________________________________________ 

[ شهارة من اإلمام أوالد خروج ] 

 إخراج على تقدرون هل: السبلم علٌه اإلمام لنا فقال المذكور سالم الحاج قال شهارة عن التنفٌس من السبلم علٌه أٌس ولما نعم

: قفلنا ذلك على وأزمعنا: قال هللا، شاء إن نفعل: قفاال قال؟ كما أو إخراجً فً فعلتم كما شهارة من والحسٌن والحسن علً أوالدي



 العصٌمات من بالحطابٌن شًء أشبه صرنا حتى[ 465/ق] حالنا ؼٌرنا وقد مضٌنا ثم هللا شاء إن علٌه نحملهم هذا جملك لنا هات

 وسمناه الحطب وأدخلنا رجح ؼارب من بالقرب محطة إلى حطباا  أخذنا المحاط من قربنا فلما المحاط، إلى ٌختلفون الذٌن ونحوهم

 وعقل عنها ؼبنا حتى المحطة من القرٌب البدوان من أناس على المحطة من الجمل أخرجنا اللٌل كان فلما نفق، قد وما أمسٌنا حتى

 باهلل، المحروسة شهارة طلعنا حتى عادتنا على وتسللنا ومواضعها المحارس عرفنا حتى الحطب عند بقً واآلخر أحدنا الجمل

 وٌمسً معه ٌمسون شهارة أهل كبار من جماعة عنده وكان السبلم علٌه محمد موالنا فٌه الذي الموضع تبٌنا حتى أٌضاا  فٌها وتسللنا

 العجم من عنده ومن المعافا ابن توعدهم قد وربما السبلم علٌه أبوه خرج كما ٌخرج أن ٌخافون كذلك وهم باطناا  ٌخافهم فهو معاهم

قال كما أو لكم أمان فبل أبوه خرج كما اإلمام ابن خرج إذا أنه . 

(2/75) 

________________________________________ 

 علٌه اإلمام خط وقرأ موضعاا  وأدخلنا صفة على إلٌنا فخرج ذلك فسمع وقرعها السبلم علٌه منزله طاقة إلى أحدنا فطلع: الحاج قال

 ما نحو على بهم وخرجنا والجواب إلٌنا بخروجهم محمد سٌدي فاحتال: قال السبلم، علٌه أوالده بصؽار الخروج فً بالحٌلة السبلم

 ومن حوث، طرٌق ظاهراا  الجمل بهم نؤى وقد قمصانهم وألبسناهم الوعر قرن من قربنا حتى لٌبلا  بهم وسرنا السبلم، علٌه به فعلنا

 إلى أوصلناهم حتى زلنا ال ثم قالوا، كما أو عصٌمات ونحن بلدهم إلى الهجر من أطلعناهم حوث أهل من أشراؾ هإالء: قلنا سؤلنا،

 هللا شاء إن قبوله هللا من نرجوا بما لنا ودعا كثٌراا، هللا وحمد قدره ٌقدر ال الذي السرور معه فحصل قال السبلم، علٌه موالنا عند

 هللا، حفظه المإمنٌن أمٌر بن أحمد ولده نخرج علٌنا عول وقد شهارة دخلنا حتى أخرى مرة السبلم علٌه أمره عن وعدنا قال تعالى،

 شدة من ذلك على وأنتم نحن نقدر ال وقال ٌسٌراا، شٌباا  إال محمد بموالنا باالتفاق قدرنا ما حتى االحتراس شدة من شدة فلقٌنا: قال

 من باهلل المحروسة شهارة فً ولمن تعالى هلل نفسً وهبت فقد أنا أما: قال محمد، سٌدي ٌا أنت: فقلنا قال وخارجاا، داخبلا  االحتراس

السبلم علٌه قال كما أو والمستضعفٌن والعلماء المسلمٌن . 

 سٌدي قاله بما فؤخبرناه السبلم علٌه موالنا إلى فرجعنا قال، كما أو شهارة فً من سبلمة بقابً وفً بذلك ٌؤمرنً لم اإلمام إن وأٌضاا 

ذلك ولهما له وشكر له فدعا محمد، . 

(2/76) 

________________________________________ 

[ منها القاسم اإلمام بن محمد وخروج شهارة تسلٌم ] 

 وفً[ 466/ق] كثٌرة حروباا  وأحربوا السبلم علٌه موالنا خروج بعد صبروا فإنهم باهلل المحروسة شهارة أخبار إلى ولنرجع: فصل

 علٌه فطاولوا فٌهم فطمع فؤجابوه المعافا بن هللا عبد األمٌر كاتبهم ثم تعالى، هللا وسلمه رصاص صاببة محمد بموالنا حصل بعضها

 اإلمام وثوب معه ٌؤمنون ال علٌهم والصبر شهارة فً بقاءهم أن العجم خواصه وقلوب قلبه فً هللا وألقى وخواصه، نفسه اتهم حتى

واستدراكهم السبلم علٌه . 

(2/77) 

________________________________________ 

 هم بما المعافا ابن ٌعرفون فكانوا ومتهمون محابٌس شهارة فً كان أنه: بقاه هللا أطال مؽل الؽربانً ناصر بن محمد السٌد الوالد قال

 هللا عبد بن صبلح الكامل الفاضل الفقٌه حً بواسطة الخطاب وكان حكمه، على النزول إال منهم ٌقبل ال وأنه الحصار شدة من علٌه

 اإلمام أن على المعافا ابن إلى صبلح الفقٌه كتب تقدم كما السبلم علٌه اإلمام أوالد خرج فلما المكاتبة، وانقطعت فٌهم فطمع الشظبً

 الصلح لتمام وصوله ٌستدعً إال الجواب كان فما بوالدهم لحقوا وقد إال ندري ال وأحمد محمد وبقً خرجوا الثبلثة وأوالده خرج قد

 حفظهم من فسبحان ضاع، ما هللا حفظه ومن فقط، زبدٌاا  عشر إحدى إال لهم ٌبق لم وكان الطعام، باقً أمر وكتموا ذلك قصد وعرؾ

 فً كوكبان إلى والعلماء الكرام والسادة وأوالده محمد موالنا وخرج باهلل، المحروسة شهارة تسلٌم على الخطاب فحصل ونجاهم،

 حٌث وٌسكنون لهم هو وما بسبلحهم، األمان لهم إلٌها والمهاجرٌن أهلها من شهارة فً وكان وألؾ، عشرة إحدى سنة محرم شهر

لهم ووفوا المعافا بن هللا عبد واألمٌر الدٌن شمس بن محمد بن أحمد األمٌر العجم على لهم وضمن الببلد من أحبوا . 

(2/78) 



________________________________________ 

 لما علً خلع هللا أخذهم الترك مع كان ممن الكبراء بعض أن له ذكرت وقد: علٌه هللا سبلم باهلل المإٌد المإمنٌن أمٌر موالنا قال

 نفس أن إال كذلك هو: السبلم علٌه فقال وكذا، جملتنا من األمٌر صار وقد لم؟: فقلت اخطؤت،: فقال الحق دولة ولى وقد به اجتمعت

 ال وأن العرب، من لكونه المعافا ابن إال قط الترك أرى ال أنً شهارة فً وأنا تشردت أنً ترى أال بمثلك تلٌق وما الكسوة خرقة

 فضحك ذلك من بمنع صادق وأنا الحٌاء السبلم علٌه له فقلت منً فقبلوا: قال أعتاده، ال ما ٌلبسونً أن من مخافة كسوة لهم ألبس

السبلم علٌه . 

(2/79) 

________________________________________ 

 سعدان الشقً النقٌب صنعاء من قبله من وخرج بهم بالؽدر هللا رحمه ال سنان همّ  لهم وضع ما على والسادة محمد موالنا خرج ولما

 من أخبرنً كما وأنكره ذلك، من ومنع رجاله وجمع فارس خمسمابة نحو فً فخرج محمد بن أحمد األمٌر وبلػ عمران، إلى لذلك

 صاروا ولما تعالى، هللا وسلمهم قال، كما أو عامر السٌد فً حصل ما عار كفانً: ٌقول أحمد األمٌر سمع وقال ذلك،[ 467/ق] شهد

 المنصور ٌسمى الحصن فً خاصاا  موضعاا  لهم وجعل حقهم، لهم وعرؾ باإلعظام محمد بن أحمد األمٌر تلقاهم كوكبان إلى

 مؽل بابن المعروؾ الؽربانً هللا عبد بن صالح العبلمة والسٌد وأوالدهم، أحمد وأخوه محمد اإلمام موالنا: وهم معهم، وأوالدهم

 وولده سبلم،ال علٌه اإلمام شٌوخ أحد وهو القاسمً الجحافً المهدي بن إبراهٌم الدٌن صارم العبلمة والسٌد إخوته، وأوالد وأوالده،

 السادة وبعض وإخوته المحرابً محمد بن هللا عبد العبلمة السٌد المحرابً أهل والسادة وأوالده، إبراهٌم بن المهدي العبلمة السٌد

 كما صفته مخرج المحروسة شهارة من له حصل فإنه العبالً صبلح بن علً الدٌن جمال القدوة العبلمة ؼٌرالسٌد العبالً بنً

 ابن عند إلى والسادة محمد موالنا مع علً السٌد ٌعنً خرج أنه بقاه هللا أطال الؽربانً ناصر بن محمد الفاضل السٌد الوالد أخبرنً

 للرسم اعتذر إلٌهم وصل فلما إلٌهم، الوصول فً اإلمام ابن فاستؤذن الحرس وعلٌهم قصل قرٌة فً أوالدهم وكان النجد، إلى المعافا

 أعود حتى مكانً العبالً هللا عبد بن علً الفاضل السٌد عمه ابن ٌعنً أخً وهذا ردها، علٌه ٌجب العٌازرة فً ودٌعة كتب معه بؤن

ترون ما فعلى أحدكم معً ٌسٌر تحبوا وإن  

(2/80) 

________________________________________ 

 المنصور المإمنٌن أمٌر بنت فاطمة الطاهرة الفاضلة الشرٌفة زوجته إال السادة مع أوالد له ٌكن ولم ونجا وخلص ومضى، فؤمنوه

هللا رحمها باهلل . 

 هللا رضوان صبلح بن علً السٌد حً أن: بهم والخاص هللا عبد بن علً السٌد صهر وهو الكوكبانً الجلٌس أحمد بن الهادي قال

 هللا عبد بن علً الصنو فاستؤذنت المحروم الرحٌم عبد ومن اؼتٌالكم من خفت: وقال فٌه، عنه هللا فرج الذي الموضع فً أوقفه علٌه

 شهرٌن عنده فلبثت عدابة بن واصل الشٌخ بٌت إلى نقلنً ثم لٌلتٌن مهٌوب بن أحمد الفقٌه وأخفانً عنً، عوضاا  ٌكون أن فرضً

 فً وأنسنا لٌبلا  عاهم إلى األهنوم حدود من نمر معنا وسار: قال العاهمً، عثمان بن جراد الشٌخ بٌت إلى أخرجنً ثم ونصؾ

 ناصر بن حسن األمٌر وكذا لدٌه وكنا برط، إلى السبلم علٌه اإلمام إلى أرسلنا ثم لٌالً عنده وبقٌنا الناس، من وخفنا الطرٌق

 عدة كوكبان فً حبس وممن السبلم، علٌه اإلمام بموالنا ولحق بقوم استجار ثم بلؽنً فٌما األهنوم بعض بخروجه احتال الؽربانً

 هللا عبد والشٌخ وؼٌرهم ٌدٌه على الخطاب أكثر وكان الشظبً، داود بن هللا عبد بن صبلح بن صبلح الفقٌه وهم[ 468/ق] ؼٌرهم

 من قبلهم وخرج وؼٌرهم، السلفً محمد بن أحمد الدٌن شمس والقاضً الظلٌمً المكتمً سعٌد بن محمد والفقٌه الحارثً أحمد بن

ثبلء حصن من تقدم كما صبلح بن الدٌن شرؾ بن الحسن الدٌن شرؾ العبلمة السٌد موالنا بؤشهر ثبلء . 

المذكور الموضع فً أبٌهم إلى وصاروا شهارة، من السبلم علٌه موالنا أوالد مع فخرجوا وقرابته أوالده وأما . 

(2/81) 

________________________________________ 

 فٌما وتمكنوا -أعلم وهللا- التارٌخ فً رأٌته وكذا قبلهم، ثبلء من خرج أنه: مكاتبة جحاؾ بن إبراهٌم بن علً السٌد الوالد وأخبرنً

 ومعارقهم الظاهرة بمعارفهم ٌلٌق ما وصبرهم كدهم من وٌروى العلم، فنون جمٌع فً والدرس القراءة زالت وال الكتب من بعد

 .الطاهرة



 والحفظ الطلب فً والرؼبة الهمة ذكر وقد علٌه هللا صلوات المإمنٌن أمٌر بن محمد باهلل المإٌد المإمنٌن أمٌر موالنا أخبرنً ومما

 من عنهم وروي والمعقول، المسموع للحق قبول وقل عقول، سخؾ دولته وكبراء محمد بن أحمد األمٌر فً كان: قال أن ذلك على

جواد كرٌم إنه األجداد، مسالك والسلوك السداد، إلى الجمٌع هللا وفق ؼٌره، وكذا كثٌراا  ذلك . 

(2/82) 

________________________________________ 

 القراءة ٌستمع ومن وخواصهم كوكبان أشراؾ من جماعة معنا آبابهم من القراءة من كثٌر فً ٌحضر وكان كثٌراا  نخافه فكنا: قال

 الرجل هذا من علٌنا حادثاا  نؤمن ال: الدٌن شرؾ بن الحسن السٌد موالنا فقال: قال السبلم، علٌه نفسه ٌعنً اإلمام ابن ٌرى أن وٌحب

 ٌجمعهم فإنما معنا اإلمام ابن ٌحضر فبل وإال كلها، أصحاب ٌا القراءة وتركتم فإما دولتهم، كبراء من وؼٌرهم إلٌنا أوالدهم لمصٌر

ا  القراءة تركوا أن القول هذا من فحصل قال، كما أو إلٌه النظر إال إلٌنا : قال معهم، حضوري عدم بشرط لها عادوا ثم قلٌلة أٌاما

 بن إبراهٌم العبلمة السٌد بٌتً جنب إلى وكان علٌه، أقرأ الشٌخ إلى الطرٌق كٌؾ ففكرت الكثرة بؽٌر نذكرها لم مدة ذلك على وأتموا

 أن ٌطلب فكان القهوة ٌحب ما كثٌراا  المهدي السٌد وكان صفة، على والبر النذور من قِْشر كثٌراا  ٌؤتٌنً وكان المهدي، وولده المهدي

 سمع فإذا الفجر صبلة لبعد القهوة أحصل فكنت فؤتنً الجدار وراء من الفنجان إلى القهوة صب سمعت متى له فؤقول معً ٌتقهوى

 القهوة، تكمل حتى كذا فً معشراا  لً اسمع القهوة هذه مدة: له فقلت ٌرضى، حتى فٌتقهوى له فآذن الباب من نداه إال أسمع فبل ذلك

 فما واإلخفاء، اإلٌجاز من ضرب على أتمه حتى منً فٌستحً المعشر من قرٌت وقد إال القهوة[ 469/ق] تكمل ما حتى فٌفعل: قال

 تلك فً راجعتهم السادة مع نقرأ لنا أذن فلما وؼٌرها وبٌان، ومعانً تصرٌؾ من ذكرها كثٌرة كتباا  ختمت حتى ودأبه دأبً ذلك زال

 من لهم ٌؤتً وكان كثٌراا، منً واستحٌوا ذلك من فعجبوا فؤخبرتهم الطرٌق كان كٌؾ وسؤلونً األعناق إلً فامتدت قال الكتب،

أهل من المصارؾ  

(2/83) 

________________________________________ 

 رجل ٌد وعلى تٌس، جبل نواحً ومن الحٌمة ببلد من اآلملً أحمد بن هللا عبد الفاضل كالفقٌه جماعة أٌدي على اإلمام ومحبً الخٌر

أعرفهم وأنا وؼٌرهم علوان ٌسمى البون عقار ببلد من . 

 علٌه له فنرجعه ؼٌره، لنا هللا ٌسر وقد فٌصل بالقلٌل والده ٌعنً برط من السبلم علٌه اإلمام لنا ٌرسل ربما وكان: السبلم علٌه قال

ا األَْرِض  فًِ ٌَِجدْ  هللا َسِبٌلِ  فًِ ٌَُهاِجرْ  َوَمنْ } ابتداء ونمده عندنا من نزٌده ربما وقد المهاجرٌن من عنده لمن السبلم ا ُمَراَؼما  َكِثٌرا

العظٌم هللا صدق{ َوَسَعةا  . 

(2/84) 

________________________________________ 

[ العلم بطلب لولده اإلمام وصٌة ] 

 ومواعظ، علماا  مملوءة مكاتبات علٌهم هللا رضوان لفضبلءا السادة وإلى ٌبلؽها من وجود مع ولده إلى السبلم علٌه اإلمام ولموالنا

هذه وهً مسطورة، مشهورة وهً لولده السبلم علٌه اإلمام من وصٌة ذلك ومن : 

ا  القرآن درس تترك ال أن أوصٌك إنً وبركاته، هللا ورحمة علٌك فالسبلم: بعد أما  جزءاا  أو جزءٌن ٌوم كل فً ولو واحداا، ٌوما

 وطلبه، العلم بمبلزمة وعلٌك سنة، أنها ٌقول من قول ٌؽرك وال الواجبات، من فإنها الجماعة بصبلة وعلٌك أبداا، ذلك تترك ال واحداا 

ا لَُكمْ  ٌَْجَعلْ  هللا َتتَّقُوا إِنْ : }ٌقول تعالى هللا ألن سبحانه هللا بتقوى ذلك على واستعن الفرابض أكبر من فإنه  الفهم هو: والفرقان ،{ فُْرَقانا

 ألجل الشظا كؤكل بالحرام مشتبه وكل حرام كل تترك أن هً: والتقوى والباطل، الحق بٌن به ٌفرق الذي القلب وتنوٌر فطنةوال

 هللا صلى النبً ألن بها واالشتؽال الدنٌا حب ترك العلم تحصٌل على به تستعٌن علٌك،ومما هللا أوجب ما بكل تقوم وأن الخبلؾ،

: ٌقول هللا ألن الحسنات؛ من اإلكثار وعلٌك(( فٌها رؼبته قدر على قلبه هللا أعمى الدنٌا فً رؼبته اشتد من: ))ٌقول وسلم وآله علٌه

َقْوا الَِّذٌنَ  َمعَ  هللا إِنَّ }  وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً ألن علٌهم التكبر وترك للمإمنٌن، بالتواضع وعلٌك ،{ُمْحِسُنونَ  ُهمْ  َوالَِّذٌنَ  اتَّ

 ؼٌرك من أفضل أنك تعتقد أن وذلك[:46/ق] بنفسك اإلعجاب بترك وعلٌك(( هللا وضعه تكبر ومن هللا رفعه هلل تواضع من: ))ٌقول

ستة هللا عبد قد كان هللا لعنه إبلٌس ألن لؤلعمال المحبطات والموبقات الكبابر من ذلك فإن المإمنٌن من  



(2/85) 

________________________________________ 

الدٌن ٌوم إلى اللعنة علٌه هللا فجعل آدم من أفضل أنه فاعتقد-ذلك فً أنا شككت-سنة آالؾ خمسة أو سنة آالؾ . 

 المحبٌن صفة عن وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول سؤل أعرابٌاا  أن( المعرفة حقابق) كتاب فً سلٌمان بن الحسن اإلمام ورى

 فً لٌس أنه نفسه ووطن ذنبه واستعظم الطاعات، من فعل ما استصؽر ٌعنً ح(( هللا فً بذله استصؽر عبداا : ))فقال للرحمن،

 ٌعنً(( أفاق فلما))كالمٌت األرض على وقع حتى عقله ذهب ٌعنً ح(( األعرابً فصقع: ))قال ؼٌره، مإاخذاا  واألرض السماوات

 أنه خابؾ أنه ٌعنً ح(( درجة سبعون نعم: ))قال العبد؟ هذا من أعظم حالة فً ٌكون هل طالب أبً ابن ٌا أخبرنا: قال عقله، رجع

درجة سبعون وضعه الذي العبد خوؾ على زابداا  خوفاا  ؼٌره واألرض السموات فً مإاخذ لٌس . 

ؤَْمنُ  َفبلَ  هللاَِّ  َمْكرَ  أََفؤَِمُنوا: }ٌقول وتعالى سبحانه هللا ألن صحٌح ذلك أن بنً ٌا واعلم  بؤمر نظن وال ،{اْلَخاِسُرونَ  اْلَقْومُ  إاِلَّ  هللا َمْكرَ  ٌَ

ا ِبؤَنفُِسِهمْ  َواْلُمْإِمَناتُ  اْلُمْإِمُنونَ  َظنَّ  َسِمْعُتُموهُ إِذْ  لَْوالَ : }ٌقول وتعالى سبحانه هللا ألن شراا  المإمنٌن را ٌْ نِّ  َبْعضَ  إِنَّ : }وٌقول ،{َخ  الظَّ

 إن مرة بالحق فتكلم الحق عرفت وقد مراجعة عرضت إذا لكن ذلك من شٌباا  تفعل فبل المراجعة كثرة وهو المراء بترك وعلٌك ،{إِْثم  

محقاا  كان وإن الجنة ربض فً ببٌت المراء ترك لمن زعٌم أنا: ))ٌقول وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً ألن سكت وإال قبل )) . 

(2/86) 

________________________________________ 

 لم[ دٌدناا ] المراء جعل فمن: )السبلم علٌه علً وقال( الحق على عماه دام بالجهل نزاعه كثر ومن: )قال أنه السبلم علٌه علً وعن

: الحسن البنه وصٌته فً السبلم علٌه وقال الحق، إلى ٌهتدي ال الظلمات فً ٌبقى أن لٌله ٌصبح لم وٌعنً( العادة والدٌن لٌله ٌصبح

 طوٌل كبلم فً الخصومات وعلم الشبهات تتورط ال وتعلم بتفهم، طلبك ولٌكن علموا كما تعلم أن دون ذلك تقبل أن نفسك أبت فإن)

ذلك فً الشعراء بعض وقال( أمثل ذلك عن واإلمساك خلط أو خبط من الدٌن طالب ولٌس: )فٌه قال أن إلى : 

جالب وللشر دعاء الشر إلى....  فإنه المراء إٌاك فإٌاك  

ْسَتِوي َهلْ  قُلْ : }تعالى لقوله العلم فً شٌخك بتعظٌم وعلٌك ْعلَُمونَ  الَِّذٌنَ  ٌَ ْعلَُمونَ  الَ  َوالَِّذٌنَ  ٌَ ْرَفعِ : }تعالى وقوله آلٌة،...{ ٌَ  الَِّذٌنَ  هللا ٌَ

المتعلم وهو فقط اإلٌمان إال منه ٌكن لم ممن أفضل واإلٌمان العلم بٌن جمع فمن ،{َدَرَجات   اْلِعْلمَ  أُوُتوا[ ;46/ق] َوالَِّذٌنَ  ِمْنُكمْ  آَمُنوا . 

(2/87) 

________________________________________ 

 هللا عذاب من ٌنجو ال ألنه العاملون العلماء إال ٌنجو ال وإنه إلٌه، لحاجتنا الطاعات أعظم من أنه إال بالعلم آمرك لم أنً بنً ٌا واعلم

َما: }تعالى قوله بدلٌل هللا خشً من إال ْخَشى إِنَّ  َوأُْزِلَفتِ : }تعالى وقال الخاسرون، القوم إال هللا مكر ٌؤمن فبل{ اْلُعلََماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  هللا ٌَ

ةُ  قٌِنَ  اْلَجنَّ رَ  لِْلُمتَّ ٌْ ، َؼ اب   لُِكلِّ  ُتوَعُدونَ  َما َهَذا َبِعٌد  ، أَوَّ ًَ  َمنْ  َحفٌِظ  ْحمنَ  َخِش بِ  الرَّ ٌْ  ال أنه حانهسب هللا أخبر وقد ،{ ُمِنٌب   ِبَقْلب   َوَجاءَ  ِباْلَؽ

َما: }قال حٌث العلماء إال ٌخشاه اْلُعلََماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  هللا ٌَْخَشى إِنَّ }. 

 الضبللة من هللا عباد ٌستنقذ العالم عابد، ألؾ من أفضل واحد عالم: )قال أنه السبلم علٌه علً عن السبلم علٌه علً بن زٌد وروى

الهلكات وادي فً هو فإذا قلبه فً الشك ٌقدح أن ٌوشك والعابد الهدى إلى ). 

 فٌها ٌطلب طرٌقاا  سلك من:))وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول قال: قال أنه السبلم علٌه علً عن السبلم علٌه علً بن زٌد وروى

 حتى واألرض السموات فً من العلم لطالب لٌستؽفر وإنه العلم لطالب أجنحتها لتضع المبلبكة وإن الجنة إلى طرٌقاا  به هللا سلك علماا 

الكواكب سابر على البدر لٌلة القمر كفضل العابد على العالم فضل وإن البر وهوام البحر حٌتان )). 

كوكبان إلى ولده إلى السبلم علٌه اإلمام من كانت النافعة الوصٌة هذه أن وظهر . 

أعلم وهللا. فظهرت أحسب فٌما كوكبان إلى فتؤكدت الدعوة، قبل أنها السبلم علٌه محمد موالنا عن به أثق من وأخبرنً . 

(2/88) 



________________________________________ 

[ الثورة عن العدول بشؤن محمد بن أحمد األمٌر على اإلمام جواب ] 

 الدٌن شرؾ بن الحسن السٌد ٌلزم أن محمد بن أحمد األمٌر على عولوا هللا رحمهما ال حسن والوزٌر سنان وهم العجم أن واتفق نعم

 المذكور األمٌر بواسطة إلٌهم وٌصٌر أوالده، وٌخرجوا أماناا  له ٌجعلوا أن السبلم علٌه اإلمام وبٌن بٌنهم ٌتوسط أن بركاته عادت

 بن أحمد األمٌر هذا فً وكان قالوا، كما أو وٌؤمنهم وٌؤمنوه قطعة ببلداا  له وٌجعلوا سنجقاا، عقولهم أسخؾ ما هللا أخزاهم له وٌجعلوا

 ٌعرفه ما أعطافه وفً ببلؼة، فٌه بسٌطاا  كتاباا  فكتب الحسن السٌد فطلبوا أهلها، من فهو وإال لؤلصول، تؤمل وعدم عرابة محمد

 أمٌر موالنا أخبرنً كما العجم وال المذكور األمٌر ٌعرفه ال بحٌث علٌهم معروض ذلك وأن ذلك، على محمول أنه من موالنا

لفظه هذا ما السبلم علٌه اإلمام موالنا من الجواب فكان السبلم، علٌهما المإمنٌن أمٌر بن محمد المإمنٌن : 

(2/89) 

________________________________________ 

نْ  اْلُمْلكَ  َوَتْنِزعُ  َتَشاءُ  َمنْ  اْلُمْلكَ  ُتْإِتً اْلُمْلكِ  َمالِكَ  اللَُّهمَّ [474/ق] قُلِ } اصطفى الذٌن عباده على وسبلم هلل والحمد  َمنْ  َوُتِعزُّ  َتَشاءُ  ِممَّ

ِدكَ  َتَشاءُ  َمنْ  َوُتِذلُّ  َتَشاءُ  ٌَ رُ  ِب ٌْ ء   ُكلِّ  َعلَى إِنَّكَ  اْلَخ ًْ  النبً عترة وصفوة األخٌار، وخٌرة األقمار، قمر السٌد كتاب بلػ ،{َقِدٌر   َش

 الدارٌن فً ورفع عمره، هللا أطال الدٌن شرؾ بن الحسن الدٌن شرؾ الراسخ، القرم العلم وفً الشامخ، الشرؾ وذروة المختار،

 وال ٌرام ال الذي بكنفه وكنفه واألٌام، اللٌالً مدى التوام، نعمه وسوابػ الدوام، على رحمته وهواطل السبلم، بشآبٌب وأتحفه ذكره،

 محمد بن أحمد الدٌن صفً األمٌر صنٌع حسن إلٌنا نقل قد أنه مع السادة أوالدنا وأحوال أحوالكم، أطٌب من ذكرتم ما وتحققنا ٌضام،

 كل على ذلك شكره وجاء الطابل، المعروؾ فعل من بركاته من هللا أعاد الدٌن شرؾ بن ٌحٌى المإمنٌن أمٌر بن الدٌن شمس بن

 مكروه كل عنه وٌدفع الخٌر إلى بناصٌته وٌؤخذ الخفٌة، ألطافه بمواد وٌمده إلٌه ٌحسن فاهلل والركبان، الرجال به وورد لسان،

الشاعر بقول أحقه وما فؤباا، أباا  توارثها هاشٌة شٌمة بل أخزمٌة، شنشنة فتلك وضٌر، : 

أبوه عوده كان ما على....  فٌنا الولدان ناشا وٌنشؤ  

(2/90) 

________________________________________ 

ا فٌَِها لَهُ  َنِزدْ  َحَسَنةا  ْقَتِرؾْ ٌَ  َوَمنْ : }تعالى هللا قال تعالى هللا شاء إن هللا عند ٌضٌع ال ذلك وإن : وسلم وآله علٌه هللا صلى وقال ،{ُحْسنا

 سمعه وسع فوالذي: )الجنة فً وجهه هللا كرم علً وقال(( المكروب عن والتنفٌس الملهوؾ وإؼاثة الطعام إطعام الذنوب كفارة من))

 حتى انحداره فً كالماء إلٌها جرى ناببة به نزلت فإذا لطفاا  السرور ذلك من له هللا وخلق إال سروراا  قلباا  أودع أحد من ما األصوات

اإلبل ؼرٌبة ٌطرد كما ٌطردها ). 

السبلم علٌهم أبمتنا بعض قال كما لكم أقول وأنا : 

ٌجب ما بعض وهذا وجهراا  سراا ....  شاكر اآلن فإنً تشكروه إن  

ِرٌدُ  َكانَ  َمنْ : }تعالى هللا قول أترك فهٌهات الراحة إلى والمٌل الفتنة ترك من هللا أبقاك ذكرت وما اةَ  ٌُ ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ِهمْ  ُنَوؾِّ  َوِزٌَنَتَها الدُّ ٌْ  إِلَ

سَ  الَِّذٌنَ  أُْولَِبكَ  ٌُْبَخُسوَن، الَ  فٌَِها َوُهمْ  فٌَِها أَْعَمالَُهمْ  ٌْ ارُ  إاِلَّ  اآلِخَرةِ  فًِ لَُهمْ  لَ ْعَملُونَ  َكاُنوا َما َوَباِطل   فٌَِها َصَنُعوا َما َوَحِبطَ  النَّ  أٌن{ ٌَ

شعراا  القابل وهلل بنانه رافع من السماء : 

أمطٌته إذا عزماا  لً لكن....  همتً ٌناحً ٌؤس لً اعتن ما  

فانفؤي فؤه الخطب لمبهم....  فاكتمً رجاء تجداه إال  

(2/91) 

________________________________________ 



[ ةَ  َتْدُخلُوا أَنْ  َحِسْبُتمْ  أَمْ } األخٌار؟ بالصفوة األسوة أٌن الجبار؟ بالعزٌز الثقة أٌن[ 479/ق ا اْلَجنَّ ؤِْتُكمْ  َولَمَّ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  َخلَْوا الَِّذٌنَ  َمَثلُ  ٌَ

ْتُهمُ  اءُ  اْلَبؤَْساءُ  َمسَّ رَّ قُولَ  َحتَّى َوُزْلِزلُوا َوالضَّ ُسولُ  ٌَ الشاعر قول وهلل{ َقِرٌب   هللا َنْصرَ  إِنَّ  أَالَ  هللا َنْصرُ  َتىمَ  َمَعهُ  آَمُنوا َوالَِّذٌنَ  الرَّ : 

الزبا السٌل بلػ ٌقول ممن....  ؼمرة مابهصتنً إذا لست  

النجا سفن على منها لً آسفٌن....  بجارتً رتباا  بً علت وقد  

 مراعاة ولوال قلم، به ٌجري وال به، ٌنطق وال علٌه ٌجاب ال أن فالحري العقول، تمجه مما علً وضمانتكم للوصول ذكركم وأما

 هللا بحول بالشدابد أؼمز وال كالوفاء كرٌماا، به أكون فٌما إال بالمكٌدة أؼمز ال هللا شاء إن إنً هٌهات به تحدثت وال ذكرته، ما حقكم

 منهم وٌطٌش مساغ، تحٌن وال الؽصص فٌتجرعون فراغ، أي هللا شاء إن لؤلعداء سٌفرغ وأشد، لظى من أحر هو لقتال متحرفاا  إال

 لهم وأعددت المداخل، لهم دخلت وقد ؼافل عنهم أنً األعداء أٌحسب راغ، كرٌم ألي الناس هللا ٌعلم حتى الدماغ، لسنان رواجح

 وٌمنح المسترٌح، منهم ٌسترٌح رٌثما قلٌبلا  لبث القبابل، قلوب فً راسخة ومحبة متواصل، مدد الحمد وله هللا من ولً الؽوابل،

 السابؽة، ونعمته الواسعة، هللا سعة فً فإنً الوزٌر بن صبلح السٌد كحال الحال ٌكون أن من ذكرت ما وأما ٌمنح، من منهم بالمال

َهاِجرْ  َوَمنْ : }شبت إن اقرأ شًء كل ثمرات هللا بحمد إلٌنا تجبى ا األَْرِض  فًِ ٌَِجدْ  هللا َسِبٌلِ  فًِ ٌُ ا ُمَراَؼما القابل وهلل{ َوَسَعةا  َكِثٌرا : 

(2/92) 

________________________________________ 

عزله ٌوم أمٌراا  أمسى....  الذي هو األمٌر إن  

فضله سلطان فً بات....  الوالٌة سلطان فات إن  

 الطاهرٌن عترته من وألنً الناس سابر من بها أحق وسلم وآله علٌه هللا صلى كان كما بها أحق فؤنا ببلد إقطاع من ذكرتم ما وأما

ْهِدي أََفَمنْ : }ٌقول وهللا الضبلل، من الهادي العلم من هللا منحنا ولما{ هللاَِّ  ِكَتابِ  فًِ ِبَبْعض   أَْولَى َبْعُضُهمْ  األَْرَحامِ  َوأُْولُوا: }ٌقول وهللا ٌَ 

تََّبعَ  أَنْ  أََحقُّ  اْلَحقِّ  إِلَى نْ  ٌُ ي الَ  أَمَّ ِهدِّ ٌْؾَ  لَُكمْ  َفَما ٌُْهَدى أَنْ  إاِلَّ  ٌَ  رواه فٌما وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول ولقول ،{ َتْحُكُمونَ  َك

 ونهى بالمعروؾ أمر من: ))قال أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول عن سلؾ عن خلؾ عنا وأشٌاء السبلم، علٌهم وأبمتنا آباإنا

 كذلك وشٌعتهم السبلم علٌهم وأبمتنا آباإنا رواه ومما(( رسوله وخلٌفة كتابه وخلٌفة أرضه فً هللا خلٌفة فهو ذرٌتً من المنكر عن

 هللا كتاب أبداا  بعدي تضلوا لن به تمسكتم إن ما فٌكم تارك إنً: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى قوله الفرق سابر وتروٌه ،[474:ق

 ٌروٌه الصحٌحة األحادٌث من ألوؾ فً(( الحوض علً ٌردا حتى ٌفترقا لن أنهما نبؤنً الخبٌر اللطٌؾ إن بٌتً أهل وعترتً

 أنا ما أترك ال الناس سابر على وفضلنا وسلم، وآله علٌه هللا صلى النبً بٌت أهل إمامتنا صحة على تدل كلها والمخالؾ، الموالؾ

القابل وهلل به أحق : 

الجسور باللذة وفاز....  ؼماا  مات الناس راقب من  

(2/93) 

________________________________________ 

 وقصرها طولها معروفة سنٌن صلحاا  ونعقد أٌضاا، برط مع رازح وجبل خوالن وببلد ووادعة وببلدها شهارة لً تتركوا إن بلى

: تعالى هللا قال فسق، ألنه عهداا؛ هللا شاء إن ننقض وال رضٌنا قد فإنا ترضوا فإن مندوحة، هللا عند ولً مشروع ذلك فإن إلٌهم،

 ذلك ٌؤبوا وإن ولنا، علٌنا تضمنوا أن الدٌن صفً واألمٌر أمرناكم وقد{ َمْسُبوالا  َكانَ  اْلَعْهدَ  إِنَّ  ِباْلَعْهدِ  َوأَْوفُوا: }وقال ،{ِباْلُعقُودِ  أَْوفُوا}

ِهمْ  َتْحَزنْ  َوالَ  ِباهللَِّ  إاِلَّ  َصْبُركَ  َوَما َواْصِبرْ } مرتقبون إنا فلٌرتقبوا ٌْ ق   فًِ َتكُ  َوالَ  َعلَ ٌْ ا َض ْمُكُروَن، ِممَّ َقْوا الَِّذٌنَ  َمعَ  هللا إِنَّ  ٌَ  ُهمْ  َوالَِّذٌنَ  اتَّ

 علٌهم تسلٌطً وتعالى سبحانه هللا ٌعلم إن تحزن وال تخؾ فبل الؽٌالة، فً األموال وبذلكم هللا حفظكم ذكرتم ما وأما{ ُمْحِسُنونَ 

ًٌِّ إِنَّ } ًحافظ هو البحر فً موسى ،فحافظ لَ  الَِّذي هللا َوِل َتَولَّى َوُهوَ  اْلِكَتابَ  َنزَّ الِِحٌنَ  ٌَ ٌُنِفقُوَنَها} أموالهم وأما{ الصَّ ِهمْ  َتُكونُ  ُثمَّ  َفَس ٌْ  َعلَ

ِدي إِنَّ  لَُهمْ  َوأُْملًِ: }ٌقول وهللا علٌهم الدنٌا إقبال ٌؽرنك فبل{ ٌُْؽلَُبونَ  ُثمَّ  َحْسَرةا  ٌْ ٌْثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدِرُجُهمْ } ،{َمِتٌن   َك ْعلَُمونَ  الَ  َح : وٌقول{ ٌَ

ةَ  إاِلَّ  ٌَْنُظُرونَ  َفَهلْ } ِلٌنَ  ُسنَّ ةِ  َتِجدَ  َفلَنْ  األَوَّ ةِ  َتِجدَ  َولَنْ  َتْبِدٌبلا  هللا لُِسنَّ ِسٌُروا أََولَمْ  َتْحِوٌبلا، هللا لُِسنَّ ٌَْنُظُروا األَْرِض  فًِ ٌَ ؾَ  َف ٌْ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َك

وآله علٌه هللا صلى لنبٌه ٌقول حٌث كتابه فً ذكره ما هللا سنة أن واعلم ،{َقْبلِِهمْ  ِمنْ  الَِّذٌنَ   

(2/94) 



________________________________________ 

اءِ  ِباْلَبؤَْساءِ  َفؤََخْذَناُهمْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَُمم   إَِلى أَْرَسْلَنا َولََقدْ : }وسلم رَّ ُعوَن، لََعلَُّهمْ  َوالضَّ ُعوا َبؤُْسَنا َجاَءُهمْ  إِذْ  َفلَْوالَ  ٌََتَضرَّ  قُلُوُبُهمْ  َقَستْ  َولَِكنْ  َتَضرَّ

ٌَّنَ  َطانُ  لَُهمُ  َوَز ٌْ ْعَملُوَن، َكاُنوا َما الشَّ ا ٌَ ُروا َما َنُسوا َفلَمَّ ِهمْ  َفَتْحَنا ِبهِ  ُذكِّ ٌْ ء   ُكلِّ  أَْبَوابَ  َعلَ ًْ  َفإَِذا َبْؽَتةا  أََخْذَناُهمْ  أُوُتوا ِبَما َفِرُحوا إَِذا َحتَّى َش

انتهى{.اْلَعالَِمٌَنن َربِّ  هلِلَِّ  َواْلَحْمدُ  َظلَُموا الَِّذٌنَ  اْلَقْومِ  َداِبرُ  َفقُِطعَ  ُمْبلُِسوَن، ُهمْ  . 

 إلى كتب كوكبان صاحب أن: به هللا نفع أحمد السٌد وذكر علٌه، هللا صلوات إلٌه مثله أعادوا أنهم أعلم ال الجواب عاد ولما نعم،

 بدا ما بهم فافعلوا المؤسورٌن من عندكم من أما: معناه أو لفظه ما الجواب فكان: قال حسن، السٌد واسطة[ 475/ق] ؼٌر من اإلمام

األسد وثوب علٌكم وألثبن الثعالب، روؼان لكم وألروؼن مبلػ، كل وفكاكهم حربكم فً ألبلؽن باهلل وأقسم لكم . 

 ولقد الكثٌرة، المحاط تفعله لم ما أركانهم من وزلزل قواهم من هد ولقد عظٌماا، موقعاا  الجواب هذا معهم وقع لقد فوهللا: الراوي قال

 شاء إن سٌؤتً كما وادعة ببلد فً فوثب قسمه، وبر ظنه، هللا صدق أن السبلم علٌه ٌلبث فلم الوقت، بعد الوقت الوقعة ٌتوقعون كانوا

 إن سٌؤتً كما خرج ثم وألؾ، عشرة إحدى سنة من محرم شهر فً كوكبان أسر علٌه هللا سبلم محمد موالنا دخول وكان تعالى، هللا

م;984] وألؾ عشرة ثمان سنة من]........[  شهر فً تعالى هللا شاء ]. 

(2/95) 

________________________________________ 

[ برط فً اإلمام هجرة ] 

 وسلمه قوم أٌدي على صعدة من الطؽاة وقصده أهلها بعض من خلل علٌه فحصل برط فً وهجرته السبلم علٌه اإلمام وأما: فصل

 المهاجرٌن من عنده من سبحانه هللا وكفى السبلم، علٌه نذوره فكثرت مسجداا  فٌها وابتنى تقدم، كما مواضع فً واستقر تعالى، هللا

 .والعلماء

 وصبلح دٌننا وكمال الموضع هذا فً مقامنا أنسى ال: هللا رحمه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى المجاهد العالم الفاضل العدل الفقٌه قال

 وفً عنه، ٌشؽل ما وٌعرض علٌنا، ٌثقل بشًء أعلم فبل الطاعات وضابؾ وأما الدنٌا، حوابج من موجود مطلب كل أن بحٌث دنٌانا

 السبلم علٌه موالنا أصحاب من فبلن قال لقد: قال النبوٌة، وأخبلقه مواعظه من ونستفٌد فنسؤله السبلم علٌه باإلمام نختلط أوقاتنا كل

 وفً فٌه لنسترٌح باختٌارنا الموضع ذلك إلى نعود أنا موالنا ٌا لٌت: لموالنا هللا شاء إن سٌؤتً كما والببلد شهارة علٌه هللا فتح أن بعد

 قال، كما أو هللا سبٌل فً ٌهاجر لمن الصادق هللا وعد ذلك: ذلك مثل فً علٌه هللا سبلم لهم ٌقول فكان ذلك من قرٌباا  وقال ؼٌره،

 الشرفً محمد بن أحمد الحبر العبلمة السٌد قال كما حرب ؼٌر من انهزموا فؤحدها مراراا، صعدة من هللا أخذهم الترك ؼزاه قد وكان

بركاته عادت : 

وفتنتهم حرب ببل ولوا كالجمع  

(2/96) 

________________________________________ 

 إلى فوصلوا تقدم، ما فٌها منهم كان التً المرة بعد برط إلى السبلم علٌه اإلمام وقصدوا صعدة من عساكرهم جمعوا األتراك فإن

 صعدة فً الذي أمٌرهم قتل وأرادوا صعدة إلى راجعٌن وولوا معلوم، سبب[ 476/ق] بؽٌر قلوبهم هللا وصرؾ الطرٌق بعض

 ولده زوج قد وكان ومساجده، مساكنه وهدم السبلم علٌه اإلمام مكان إلى الوصول من تقدم ما حصل واآلخر محمد، األمٌر المسمى

 ألهل المحبة برط أهل ؼالب أن مع الناصحٌن من ذلك ألجل له فكانوا تقدم، كما المحمدي عواض بن صالح الشٌخ من علٌاا  موالنا

السبلم علٌه حمزة بن هللا عبد باهلل المنصور اإلمام سٌرة وفً السبلم، علٌه الهادي اإلمام سٌرة فً ذكره كما السبلم علٌهم البٌت . 

 كما لمحاطهم األتراك أنفاق وأن ٌختفً، وتارة ٌظهر تارة برط فً كان السبلم علٌه اإلمام إن: معناه ما به هللا نفع أحمد السٌد قال

 ٌتضعضع ال وأنه الدهر، لها ٌذل التً والعزٌمة الهمة من به عرفوا ولما فتنته، مرارة من ذاقوه لما وذلك وأعظم لهم، مثاؼراا  كان

 إلٌه فقدم أهله بعض ووااله بنجران اتصل هناك بقابه خبلل وفً: قال إلٌه، الرعٌة من كثٌر مٌل من تحققوه ولما الزمان، لنوابب

 حرب هناك اإلسماعلٌة وهم ٌام، قبابل بعض وبٌن بٌنه ووقع أصحابه، من والمهاجرٌن دهمة قبابل من إلٌه اجتمع من مع بنفسه

( السبلم علٌه فٌه ٌستقر ولم) الشجعان من وكان هللا، رحمه األسدي صالح بن علً ٌسمى واحد المجاهدٌن محاسن من فٌه استشهد



 جهة إلى فعاد المعروؾ، المحل فً السبلم علٌهم األبمة عداوة فً وهم هنالك لهم والشوكة الباطنٌة هم أهله أكثر وألن أهله لخبث

 .برط

أعلم وهللا. وقتها فً الظن برواٌة بعد من نذكرها التً هً الخرجة وهذه وربما أحمد، السٌد ذكره ما معنى انتهى . 

(2/97) 

________________________________________ 

[ مسار حروب ] 

 تعالى، هللا رحمه المهدي بن علً الدٌن جمال السٌد الوالد حً فؤخبرنً بذلك، ٌتصل وما مسار حصن على الحروب وأما: فصل

 ٌسمى موضع فً عانز ببلد فً تقدم كما مختؾ وهو الحماطً ٌوسؾ بن علً الدٌن جمال القاضً على الخوؾ اشتد لما: قال

 أصحابه بعض مع منها كثٌراا  رأٌت حسنة مكاتبات له وكان لٌبلا، إال الحاجة لقضاء ٌظهر ال الحالة تلك على معه وكان الحطب،

 الدخان، ،والنهار النار علٌنا تنم اللٌل فً وأشجان مخاوؾ فً األٌام هذه فً وصرنا أصحابه بعض إلى كتب وقد منها هللا، رحمه

 ٌا: القاضً له فقال: قال فساق، وأنصارنا كفار أعداإنا ٌطاق، ال ما تكلٌؾ من قرٌبة مشاق، وأي مشاق فً وصرنا: بعضها وفً

 به، نلحق[ 477/ق] أنا ٌحسن فهل ترى كما ونحن وأمان، هللا من نعمة فً عنده الذٌن والعلماء وأصحابه اإلمام أن تبلَّؽنا فبلن سٌد

 حضرة إلى لئلشتٌاق أبٌاتاا  ٌنشد ما كثٌراا  وكان معناه، هذا كتاباا  معً فكتب: قال إلٌه، أسٌر أنا: فقلت الكرٌم؟ رأٌه لنا ٌؤخذ الذي ومن

منها النبوٌة، وأخبلقه السبلم علٌه اإلمام : 

برط على الببلد من ـت....  عرضـ أما راحبلا  ٌا  

الورط من والنجاة ـامد....  والمحـ الفضابل حٌث  

الخطط فً لدٌه ومن ـام....  اإلمـ على السبلم فاقر  

خط بٌن سبلماا  أهدى....  قد إلٌك المحب وقل  

والشطط نواه على ـٌك....  إلـ مشتاق والقلب  

فرط رإٌاكم بؽٌر ـان....  الزمـ ماضً على أسفً  

عنه هللا رضً وقال : 

األذى من نقاسً ما علٌنا فسهل....  وحزبه اإلمام هللا نصر إذا  

القذى من العٌون فً ما على فصبراا ....  اكتسابنا ختام بالحسنى كان وإن  

(2/98) 

________________________________________ 

[  علٌه اإلمام إلى الوصول لنا هللا وٌسر الجوؾ، إلى ثم نهم، ببلد مشارق إلى منها ثم خوالن، ببلد إلى لٌبلا  طرٌقنا وكانت قال

[ قال كما أو ٌوماا  العجم ٌقلقه ولو جباا  أو موضعاا  ونحاول سبحانه، باهلل ونستعٌن نصٌر: قال بل القاضً، وصول ٌسترجح فلم السبلم،

 من بالتحرز التوصٌة من وأكثر جهزنا ثم األمم، على القابمة والحجج بالحكم المشحونة رسابله من رسابل ذلك بمعنى وكتب

 ال دروٌش الطاؼً األمٌر وهو ونحذره نخافه بما لٌل وجه فً فاتفقنا لٌبلا، إال منها نسٌر وال أسد عٌال ببلد طرٌقنا وكانت الظالمٌن،

 دروٌش وكان الٌمنً، هللا عبد ٌسمى لً ورفٌق أنا الجنابً إال معنا سبلح وال إلٌه وبكٌل حاشد وببلد ذٌبان ببلد وكانت هللا، رحمه

 ونحن إال ندر ولم آخر ولزم رجبلا  فقتل عنده ٌمسون اإلمام أصحاب بؤن أتهم ذٌبان ببلد من رجل ؼزو من عادوا ومحطته هللا لعنه

 فما: قال كوكبان، من: فقلنا وسؤلنا البؽل فؤقام آخرهم فً العجم من زمرة فً الشقً لقٌنا فلما كوكبان من: فقلنا العسكر فسؤلنا بٌنهم

: فقال قلنا، كما أو للشكاٌة وصلناكم ٌقضونا لم وإذا ألثمانها ووصلنا كذا موضع إلى بقراا  بعنا: فقلنا الببلد؟ هذه إلى وصولكم موجب

 القاضً إلى فوصلنا خوؾ على عزمنا ثم نفوسنا، من الٌؤس بعد سبحانه هللا وسلمنا ننصفكم إلٌنا وصلتم حقكم ٌعطوكم لم إن عظٌم



 سراا  وصلونا حراز من الثلث أهل أن االتفاق عجابب من وقال كثٌراا  فاستبشر عانز حطب من الحرب ٌسمى موضع إلى الدٌن جمال

وكذا الباطنٌة معنا[ 478/ق] وٌجاهدون السبلم علٌه اإلمام إلى وٌسلمون ٌوالونا أهله وأن مسار على الؽارة منا ٌطلبون باألمس  

(2/99) 

________________________________________ 

 من طلب ثم مفرقاا، ورصاص وباروت وسبلحه ألصحابه وأرسل الدٌن جمال القاضً تجهز ثم الموافقة، على سبحانه هللا فحمدنا

 ٌد فً وهو مسار حصن محاصرون وأنهم الباطنٌة شدة من علٌهم مما به وفرحوا أهلها فتلقاه الثلث ببلد ودخل عانز أهل من أعانه

 ثبلثمابة من نحواا  الزٌدٌة من أصحابه وكان مسار، حصن إلى منها ثم لهاب، ببلد إلى الثلث ببلد من القاضً خرج ثم تقدم، كما أهله

 وأحبه الحق، لجنود أكثرها فً الٌد شدٌدة، حروب فحصلت نفراا  ثبلثٌن من نحواا  القاضً ومبلزمو وحلفابهم الثلث ببلد من فقط نفر

 كذلك وكان ٌده، على ببلدهم وعز عزهم أن ٌرون وكانوا بطلعته وتٌمنوا حسنة أخبار ذلك فً روى حتى مفرطاا، حباا  مسار أهل

 وبٌن بٌنهم الحرب واستقام تعالى، هللا شاء إن سٌؤتً كما الظالمٌن مع حتى الجبرٌة ولهم وببلدهم لهم حصنهم اآلن حتى فإنهم

 بوزٌرٌن هللا رحمه ال سنان وأمدهم العجم من الممدد علً األمٌر المسمى وأمٌرهم للباطنٌة تتابع ثم عدٌدة أٌاماا  ودعاتهم الباطنٌة

 أعوام ثبلثة مسار على الحروب مدة وكانت باهلل، المحروسة شهارة حصار فً ذكره المتقدم العجم أمراء من الفقار ذي األمٌر

 واإلمام المعٌن، وقل الحصار وطال سٌؤتً، كما هللا رحمه ال سعدان المسمى المحروم الشقً قتل الحروب هذه وفً أشهر، وأربعة

 ذو من البرطً المعطري صالح بن علً أخبرنً كما مسار على الحرب هذا خبلل وفً تقدم، كما برط فً المدة هذه فً السبلم علٌه

 فٌوش بعض فً كان السبلم علٌه اإلمام أن هللا عافاه الحٌمً المعمري مفضل بن ناصر بن صبلح المجاهد الشٌخ وصدقه محمد،

تقدم، كما العجم والوا وببلدنا قبابلنا وكان برط،  

(2/100) 

________________________________________ 

 فما السبلم علٌه موضعه عارؾ ؼٌر وأنا فكري فً اإلمام وعرض لنا ؼنم مع فخرجت: قال األحمر، التراب وصل اإلمام وأن

 بجماعة وإذا كهوؾ وتحتً بالطوٌل تٌس جبل ذروة على وأنا السبلم علٌه لئلمام بالتنصٌر صوتً بؤعلى صحت أن إال نفسً ملكت

 بهم عارؾ وأنً ببشرى قدمت بؤنً قطعوا وقد اإلمام فهذا بشٌر ٌا هلم: ٌنادون الحجارة تحت من خرجوا وعسكر وفقهاء سادة

 لحقت ثم قلٌبلا  فبقٌت: قال منه، حٌاء خجلت وقد فعذرنً بالوقابع له فقلت البشرى عن فسؤلنً معً السبلم علٌه اإلمام وإذا فوصلتهم

 ٌقدر ال وأكثرهم القٌام على ٌقدرون ال وأنهم للزٌدٌة جوابات ذكر عندهم بقابً فً وجرى وأصحابه لئلمام منها أربعاا  وأخذت ؼنمً

 فً السبلم علٌه اإلمام فقال ،[479/ق] وكذا نهضوا حتى ٌشؽلهم ما خوالن ببلد أو الحٌمة جانب فً حدث إذا إال اللهم الجواب على

 ببلد من العزب صبلح والشٌخ مفضل بن صبلح الشٌخ وهم المشاق، هذه فً ومشاركتنا لنصرتنا روحه بذهاب ٌرضى من: الحٌمة

 أعزم كٌؾ وأرٌك هللا على أتوكل ولكن ال: فقلت والطرٌق؟ الببلد أتعرؾ: فقال األحبوب، من الؽباري داود بن علً والشٌخ القبابل،

 وصفه وموضعاا  الحٌمة فوصلت فؤعجبه السإال بهٌبة لباسً ورأى وصلته فلما الؽد، من وتؤتٌنا تتؤهب هللا شاء إن تعزم: فقال بها،

 وبعض جمعهم ثم بصاحبٌه اجتمع حتى وعدنً ثم صفه على وأخبرته المشابخ بؤحد فاتفقت األحبوب هجر سوق وهو السبلم علٌه لً

 وقالوا وٌتؤوهون ٌبكون فرأٌتهم: قال السبلم، علٌه اإلمام حق الكتاب لهم وقرأ التخفً، من ؼاٌة على المساجد بعض فً الفقهاء

ا  لنا ٌرسل أنه اإلمام على أجب: للفقٌه جماعة إلى كتبا  

(2/101) 

________________________________________ 

 الجوابات وأخذت وكذا، الحٌمة إلى وٌخرج مسار من موضعه على ٌستخلؾ أنه الحماطً ٌوسؾ بن علً القاضً وإلى ٌعٌنهم ممن

مكانه وعرفت الفٌوش تلك إلى السبلم علٌه اإلمام إلى وصلت ثم . 

 السبلم علٌه اإلمام فخرج: قال اإلجابة، حسن من سمعت بما فؤخبرتهم الحجارة، تحت من وخرجوا أصحابه فتلقانً مبشراا  ونظرت

 متؽٌراا، رأٌته الكتاب قرأ فلما وكذا، إجابتهم وحسن الببلد تلك بؤهل أصحاب ٌا عرفتم قد ذلك بٌن فٌما: وٌقول ضاحك مستبشر وهو

 الفقٌه عمل هذا: وقلت ذلك من وأكثرت قلت ما وهللا فالحق لكم قلت ما ؼٌر الكتاب فً ٌكاد أوال موالنا ٌا: فقلت كذلك أصحابه إن ثم

 فعدت نعم: فقلت الحماطً، علً القاضً إلى وخطوط برسابل إلٌهم تعزم: وقال فصدقنً وكذا ٌكتبون وال ٌقرأون ال المشابخ ألن

 الشٌخ سمع ولما ؼٌره، فطلبوا األول الفقٌه الكتاب لكم ٌقرأ ال وأنه بالخبر لهم وقلت الموضع ذلك فً كذلك إلً واجتمعوا بخطوط

 فصاح منهم بالقرب والمحطة وؼٌره بالعسكر خاص وهو بلده، فً والسوق المكان صاحب وهو الفقٌه من اتفق ما داود بن علً



 فهرب السبلم علٌه لئلمام ونصر مرتفع السوق من جانب إلى وخرج فؽلبهم ٌسكنانه الشٌخان وأخذ الفقٌه، ٌقتل: وقال المذكور الشٌخ

 ونفذت أجاب من أجاب ثم اختبلؾ، الفرٌقٌن بٌن وحصل القبابل واختلؾ جماعة، المذكور الشٌخ إلى واجتمع السوق من العسكر

 بن صبلح الفاضل الفقٌه قال الظالمة، والجنود الباطنٌة من مشقة على الحٌمة إلى فخرج الدٌن جمال القاضً إلى والرسل الخطوط

الخدم بعض عهدة للماء كوز الطرٌق فً له كان وأنه لٌبلا  حج حج طرٌقه وكانت فخرج للقاضً عزم فٌمن وكنت: البرٌشً علً  

(2/102) 

________________________________________ 

 فرآه: قال ، بعٌداا  وطرحه الماء اختبار من فٌه لماء هذا إلى حاجة ال[: :47/ق] للخادم ٌقول ماء طلب وقد فرأٌته: قال فٌه، ٌشرب

 بنً ثم حج حج وصله موضع أول وكان كان مما شًء علٌه فهان: قال سبلمته، فؤراه أخرى فاحتاجه ماء ومؤله فاحتمله سلٌماا  الخادم

 إلى جمهورهم والوه أن بعد عمرو بنً من تقدم ثم حرب، مناوشة وبٌنهم بٌنه ووقع أكثرهم وكره عمرو بنً بعض ووصله حجاج

 صلحوا ثم نفر، القاضً أصحاب ومن أنفار، ثبلثة منهم وقتل وحرب شدٌدة محاورة بعد صلحوا ثم القبابل، فتلكؤ القبابل ببلد

 إنكساره تعقبه حرباا  فؤحربوه وؼٌرهم كوكبان من محمد بن أحمد واألمٌر هللا، رحمه ال سنان عند من إمداد واجتمع العجم ووصلت

 هللا فؤنجاه به المكر وأرادوا الحٌمة أهل بعض وؼاب بالعقابر، لقوهم وقد نفراا  وعشرون ستة( النمري بنً من) الحد أهل من وقتل

 نفر الطابفتٌن من وقتل األشرار من وكان صاحبها، عبٌد الشٌخ الصوبات على فؤحرب عمرو بنً من الصٌد قاع من عاد ثم سبحانه،

 وبنً ٌوسؾ بنً من عمرو بنً من كثٌر فلجؤ الحٌمة مؤلوا حتى وأعوانها[ العجم اصفقت وقد] المقام وحاول ٌوسؾ بنً إلى فخرج

 عدد وبلػ العجم، مع المعظمٌن من إذذاك وكان شرٌح، عر المسمى الحذٌفً هللا عبد بن معوضة الشٌخ حصن إلى وؼٌرهم الحذٌفً

 الحرٌم وأخرج الموضع، هذا إلى هللا رحمه ال الشقً سعدان النقٌب وتقدم وانتهاب، خراب الحٌمة فً فحصل امرأة ثمانمابة النساء

 أحمد األمٌر ولحق حبور، من النمري بنً من ردمان جانب إلى انتهوا حتى األنعام تساق كما العجم واستاقها الناس، من عالم وقتل

ٌَّة الدٌن شمس بن محمد بن مكالؾ على الحم  

(2/103) 

________________________________________ 

 نحو أخذ حتى شٌخاا  أنه ٌعرؾ من حرٌم أخذ ثم المكروه، وأراه سعدان على وتكلم الحال، تلك على صنعاء إٌصالهن من فمنع الزٌدٌة

 أساء فٌما أحسن وقد ٌرهنوا أن ٌصلح الذٌن هإالء: وقال هللا، رحمه ال سنان إلى وأرسلهن ثمانٌن،: بعضهم وقال امرأة، عشرٌن

 ٌحٌى األمٌر خرج وقد مخاطرة على الحنابؾ ببلد جانب إلى ٌوسؾ بنً من خرج الدٌن جمال القاضً إن ثم السبلمة، هللا ونسؤل

 علٌه واإلمام كلها وهذه مسار، محروس إلى وعاد الثلث بببلد وتعلق هللا، وسلمه مسار إلى العود من لٌقطعوا والباطنٌة الداعً

برط فً السبلم . 

(2/104) 

________________________________________ 

[ اإلمام كرامات ] 

 كل وخاؾ برط مشارق نواحً إلى خرج لما أنه ذلك من ظهرت، وكرامات نذكرها لم كثٌرة قضاٌا برط فً السبلم علٌه له واتفق

: هللا رحمه الرجوي أحمد بن سعد الحاج قال حتى كثٌراا  فجاعوا علٌهم هللا رضوان الحسٌن سناا  أصؽرهم أوالده معه وكان أحد،

 نهب وأردنا مصرفها، فؤكلها زكاة هو ما ذلك[ ;47/ق] قبل حصل قد وكان الجوع، من سقط قد الحسٌن وولده ٌبكً اإلمام رأٌت

 وهو ٌقرب وهو البصر مد نراه فٌحاء أرض من أقبل قد بجمل إذ ذلك نحن فبٌنا التحٌل مذهبً ذلك لٌس: فقال ملكناه مما ألوالده

 العنب وحفظ الصؽٌر وأطعم أكثر أو عنقوداا  وأخذ وتقدم اإلمام سبحانه هللا فحمد عنب علٌه وإذا وصلنا حتى ٌكون ما كؤحث مسرع

 أنهم السبلم علٌه اإلمام أخبروا وصلوا فلما رأونا، حتى علٌه وٌقصون أثره ٌقفون ثبلثة أو بنفرٌن وإذا وقتاا  فبقٌنا مالكه، ٌجد حتى

 حتى الجمل علٌهم فند ببلدهم إلى الرجوع وأرادوا ٌجدوه فلم برط قفار من مكان فً ظنوه وقد السبلم علٌه لئلمام العنب بهذا خرجوا

 درٌب بن الدٌن عز العبلمة السٌد من وسمعت وتعالى، سبحانه هللا من لهم مدداا  هذا أن وعرؾ لهم وشكر هللا فحمد اإلمام وصل

السبلم علٌه موالنا أصحاب بعض مع مسطورة القضٌة هذه رأى أنه هللا عافاه التهامً . 

(2/105) 

________________________________________ 



: قال وزاد بمعناها فؤخبره هللا رحمه الحسٌن موالنا عنها فسؤل الرواٌة هذه سمع أنه البرٌشً علً بن صبلح الفاضل الفقٌه وأخبرنً

 ولم الدعاء عقٌب الجمل فوصل دعابه على أإمن أن وأمرنً وأطال دعا ثم األصحاب، عن منخفظاا  مكاناا  السبلم علٌه اإلمام بً هبط

 آخر وجه ولهم علٌهم ند الجمل هذا أن أخبروا وإنما السبلم علٌه لئلمام معٌن أنه ٌذكر ولم أربابه، وصول قبل شٌباا  أعطاه أنه ٌذكر

العنب نصؾ لهم أرجع السبلم علٌه اإلمام وأن تقدم، كما فكان . 

(2/106) 

________________________________________ 

[ اإلمام قتل محاولة ] 

 عارضة له حلب أهل من فقٌه األٌام تلك فً اإلمام وصل أنه هللا رحمه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى العدل الفقٌه سٌدنا أخبرنً ما ومنها

 ال وكان ألجلها، منه السبلم علٌه اإلمام فارتاب كبٌرة عمامة له وكان إلٌه، ومهاجر السبلم علٌه لئلمام موال أنه وأظهر وهٌبة لسان

 علٌه فقال وشهق، كثٌراا  الحلبً ذلك فخاؾ علٌها بالقبض أصحابه بعض أمر السبلم علٌه اإلمام إن ثم الحلبً، ٌعنً أبداا  ٌنقضها

 ٌقرب أصفر شًء داخل من وإذا بفتحه أمر ثم نحاس، من قرن صورة هو ام فٌها فوجد ٌعتم، كٌؾ الفقٌه نرى حتى افتحوها: السبلم

 ذا ما: وقال الفقٌه وعنؾ قاطع سم أنه وعلم األرض تحت فدفن به وأمر والحاضرون، السبلم علٌه اإلمام فتضمم البٌض زالل من

 فً صؽاراا  أوالداا  له أن وذكر الظلمة ذلك إلى ألجؤنً: وقال وبكى، فاعتذر قال، كما أو العظٌم هذا منً تستحل حتى بك فعلت

: قال صعدة، إلى ٌبلؽوه بؤن الدٌن شمس الحاج أصحاب أسد بنً عٌال مشابخ من العبسً بنً السبلم علٌه اإلمام فؤمر وكذا، صنعاء

 قد تعالى هللا رحمه الوالد[ 484/ق] وكان فقط، الحاج من أو السبلم علٌه اإلمام من برأي هل أدري وال الطرٌق فً عنقه وضربوا

 نهم ببلد فً مهاجرون ونحن به فاتفقنا إمام أنه وأظهر خوالن من بعالم اجتمع وأنه صنعاء من الشقً هذا خروج بصفة أخبرنً

 العابد الصالح الحاج أرسل المدة تلك وفً القضاٌا، من ذلك وؼٌر ذلك من عمً فمنعنً السبلم، علٌه اإلمام إلى معه المسٌر وأردت

 فً الكتب من مكن السبلم علٌه أنه بلؽه وقد السبلم علٌه علً بن الحسن اإلمام بحً لئلتفاق الروم إلى الؽشمً محمد بن دؼٌش

الزخار البحر شرح من شرعه كان ما أتم وأنه الروم . 

(2/107) 

________________________________________ 

 أول فً أولى مرة الروم ببلد دخل كان المذكور الحاج أن علٌه هللا رحمة الثبلبً صبلح بن ٌحٌى العالم المجاهد الفقٌه سٌدنا أخبرنً

 وأكثر السرور من السبلم علٌه معه فحصل اإلجابة وحسن قٌامه بتفصٌل سؤله السبلم علٌه الحسن اإلمام وأن السبلم، علٌه اإلمام قٌام

علٌهما هللا سبلم له الدعاء من . 

(2/108) 

________________________________________ 

[ علً بن الحسن اإلمام أخبار بعض ذكر ] 

 وعلمه واحتٌاطه، وزهده ونشؤته، الٌمن فً أحواله أما ذكره، من بشًء فلنتبرك علٌه هللا سبلم الحسن اإلمام ذكر عرض وحٌث

علٌه هللا صلوات ووفاته الروم، فً أحواله نذكر وإنما سٌرته فً فمشهورة ودعوته . 

 هللا سبلم باهلل المإٌد المإمنٌن أمٌر موالنا عند إلى خرج فإنه وسكانها القسطنطٌنٌة أهل من الرومً محمد بن هللا عبد األمٌر أخبرنً

 اإلمام موالنا أخبار من ٌؤتً فٌما تعالى هللا شاء إن ذكرها اآلتً باشا لحٌدر بقً لما[ م9864] وألؾ وخمسٌن اثنٌن سنة عام فً علٌه

 علً ٌسمى األمٌر لهذا أخ وكان اسمه، علً خفً فبلن القاضً عمه بنظر موضع فً حبس السبلم علٌه الحسن اإلمام أن باهلل المإٌد

 فكان: قال هللا، عبد عوضة القاضً فجعل ذكره شٌباا  منه كره السبلم علٌه اإلمام إن ثم فخدمه، هذا هللا عبد من أكبر وهو صؽٌر

 وله منه بد ال ما الضٌاء من وٌقبل الطٌاق ٌؽلق فكان كتبه، وعنده والكبراء للعلماء مؤهول وسٌع مكان فً نفسه على ٌؽلق اإلمام

 ولباد مثنً، وثوب منه، وعمامة أزرق قمٌص أنه السبلم علٌه لباسه وذكر سماهن، جواري ست معه وكان الحرٌم، بٌت إلى طرٌق

به ٌدفى . 

(2/109) 



________________________________________ 

 بن هللا لطؾ بن محمد السٌد لً اطلبوا: قال الكبراء من أحد وصل وإذا الباب خلؾ من أجابنا سؤلنا فإذا وبٌنه بٌننا وللباب: قال

 كبلا  وٌجٌب منزلته كبلا  وٌنزل اإلمام ٌفتح ثم المذكور ٌصل حتى الواصل وٌنتظر لسانهم ٌعرؾ فهو الروم فً ولد وكان المطهر،

 وطنافسها[ 489/ق] وبسطها الروم فرش من عنده اجتمع وقد ضعٌؾ لباد على ٌجلس وكان: قال الجلوس، عنده ٌطال وال بؽرضه

 لهم وضربت ووزراإه السلطان خرج وإذا أرجعناها قاموا فإذا حقهم من لهم أفرشوا: فٌقول الكبراء به ٌصل مما أحماالا  تؤتً كثٌر

 عن وؼٌره القاضً عمه فسؤله إلٌهم ٌنظر وال طاقة مكانه فً ٌفتح فبل والجنود اختبلفهم على والملوك اآلالت من وؼٌرها الصنوج

 ٌظنونه الروم فً والسامعون هللا، حرسها شهارة محروس فً بذلك ٌحدثنا والحاكً السلطان، بإذن إال ذلك ٌجوز ال: فقال ذلك

 ومن الكرٌمة، أخبلقه هذه أن بالسماع ٌعرؾ مما حكاه ذلك نحو من وكثٌراا  رسالته، ٌجعل حٌث أعلم وهللا حقهم، الطاؼً سلطانهم

السبلم علٌه مقصد ٌعرفون ال وهم السلطان بإذن إال ٌصح إنما: فٌقول علٌهم للصبلة وٌطلبونه عظمابهم من ٌموت كان أنه ذلك . 

(2/110) 

________________________________________ 

 والناظر والمفتً القاضً فجلس: قال مكانه، فً ما لقبض السلطان ناظر ووصل سماه موضع فً ودفن علٌه هللا سبلم توفً ولما

 كلها أقلها وهً وفضة أحمر ذهباا  صرة ثبلثمابة فوجدنا كثٌر ؼبار عبله قد ألن وجدت ما لهم أخرج وجعلونً المكان خارج

 جمٌع وأرصد الزٌت أدواح من كثٌراا  عنده ووجدنا المكان، من مواضع فً ٌجعلها وإنما ٌفتحها ال وهو البر من ٌصله مما بخواتمها

 مات ثم مالهم، بٌت إلى ذلك وحملوا بالكثٌر لٌس شٌباا  معه ولمن سماها شركسٌة ولد أم على وهو محمد المسمى لولده وصٌروا ذلك

 علٌه الحسن اإلمام وفاة كانت: روحه هللا قدس الؽربانً هللا عبد بن صالح الدٌن صبلح الزاهد العبلمة السٌد بخط ورأٌت أٌام، بعد

أعلم وهللا. بالمعنى التركً محمد الحاج أخبرنً كما[ م9898:اكتوبر] وألؾ وعشرٌن خمس سنة شوال فً السبلم . 

 الحاج أرسل الشرح بكمال السبلم علٌه اإلمام أخبر ولما: صبلح بن ٌحٌى سٌدنا قال هللا، رحمه دؼٌش الحاج خبر تمام إلى رجعنا

 فقهاء عن ٌسؤل رجبلا  السنة تلك فً مكة فً وجد أنه عٌان فقهاء من فبلن القاضً وأخبره: قال الطرٌق، فً توفى بل ٌعد ولم أخرى

 حاج الروم من معنا خرج: فقال ال،: قالوا الثبلبً؟ ٌحٌى الفقٌه فٌكم هل: فقال بؤنفسهم فعرفوه الحرم فً إلٌه ٌؤوون جانب ولهم عٌان

 النبً صدق له أقول وقال بالسبلم ٌحٌى الفقٌه إلى وأوصانً مخلفاته، السلطنة وقبضت كذا موضع فً ومات كتب ومعه فاضل

قال كما أو(( نجم طلع نجم أفل كلما كالنجوم بٌتً أهل: ))الصادق وهو وسلم وآله علٌه هللا صلى . 

(2/111) 

________________________________________ 

 البرٌشً علً بن صبلح الفاضل الفقٌه وأخبرنً قال، كما أو كاؾ عندكم الذي النجم أن ٌرٌد أنه فعلمت: هللا رحمه ٌحٌى سٌدنا قال

 للعجم، قافلة وانتهب صعدة، ببلد إلى برط من ؼزا أنه فٌه من أخبره هللا رحمه الطٌر سعٌد بن هللا عبد الشهٌد المجاهد الشٌخ حً أن

أٌاماا  فٌها بقً وأنه ذإٌب بنً ببلد فً ذلك أن أسمع وكنت السبلم علٌه لئلمام وأشاطه كثٌراا  طعاماا  وأخذ صعدة ؼربً دخل وفٌها . 

 كثٌراا  وجنودهم األتراك من قتل السبٌع ٌسمى موضع فً الظالمٌن فً كبرى وقعة هللا رحمه ٌده على إن: به هللا نفع أحمد السٌد قال

ؼٌرها برط من األخرى وهذه األهنوم، من أرسله السبلم علٌه اإلمام وأن . 

 وذكر المطرة، من والقطرة اللجة، من كالمجة نذكر لم فٌما القضاٌا من المذكور وإن: سٌرته من مواضع فً به هللا نفع السٌد وقال

 هللا نفع الشرفً محمد بن أحمد الدٌن شمس العبلمة السٌد إلٌها هاجر وكان بها، هللا خصه التً السبلم علٌه اإلمام أحوال من كثٌراا 

الفرج وحصل الفرج باستفتاح المسماة قصٌدته أنشؤ برط فً بقاه أٌام وفً به، . 

هذه وهً أعلم، وهللا الدعوة ظهور قبل القصٌدة هذه أنشؤ السبلم علٌه اإلمام إن: به هللا نفع أحمد السٌد وقال : 

طارا قد مرشداا  ٌؽٌث من ٌا....  المحتارا للخابؾ ملجؤ ٌا  

جارا قد الذي من إلٌك ٌشكوا....  الذي ؼوث ٌا قٌوم ٌا حً ٌا  

جارا لك متضرعاا  مستصرخاا ....  مستضعفاا  بفضله ٌجٌر من ٌا  



جبارا قاصماا  ٌا سلطانه....  فً علٌه ٌجار وال ٌجٌر من ٌا  

قهارا ؼالباا  ٌا قادراا  ٌا....  محاله الشدٌد هللا هو من ٌا  

األبصارا وٌدرك ٌحٌط من ٌا....  بناظر نراه أن تنزه من ٌا  

أسرارا عالماا  ٌا باطناا  ٌا....  ظاهراا  ٌا آخراا  ٌا أوالا  ٌا  

وأثارا عجابباا  أبان من ٌا....  باقٌاا  ٌا دابماا  ٌا واحداا  ٌا  

(2/112) 

________________________________________ 

وبحارا وجامداا  ٌحس حٌاا ....  بحكمة العجٌب الصنع باري ٌا  

مقدارا لبقابها ومقدراا ....  أشباحها فً األرواح نافخ ٌا  

ونارا الجنان نعم لجزابهم....  فنابهم بعد األموات محًٌ ٌا  

األنوارا ونور المهاد األرض....  دحى ومن الشداد السبع بنى من ٌا  

دوارا دابباا  مطٌعاا  فلكاا ....  ملكه فً بؤمره أدار من ٌا  

ونهارا مظلماا  لٌبلا  للخلق....  بقضابه آٌة ٌسرمد من ٌا  

[ 485/ق ] 

ا  ٌا الزخارا أثقالها ومحمبلا ....  بؤرضه الجبال شم مرسٌا  

ؼزارا السحاب قلص من فتثٌر....  لواقحاا  الرٌاح ذلل مرسبلا  ٌا  

ا  ٌا مؽزارا وواببلا  ٌلوح برقاا ....  عجابباا  السحاب جوؾ منشبا  

أنهارا مجرٌاا  ٌا لعباده....  تفضبلا  الهنً الؽٌث منزل ٌا  

األثمارا أثمر من وٌا نجم....  ومن شجر من األصناؾ منبت ٌا  

المعسارا البابس وٌؽنً ٌقضً....  عنده من خلقه حوابج من ٌا  

حقارا العظام صار لجبلله....  تواضعاا  الجباه تعفرت من ٌا  

الكبارا كربه ٌفرج ٌشكو....  ببابه الطرٌد وقؾ إذا من ٌا  

ضرارا فادحاا  تكشؾ فدعاك....  الببلء أجهده المضطر إذا من ٌا  

جبارا ٌا دٌان ٌا رحمن....  ٌا منان ٌا حنان ٌا رب ٌا  

إسعارا حرها ٌسعر دهماء....  به نزلت أن بعد عبٌدك ٌشكو  

ودمارا مإمن فجعه ٌبؽون....  األولى تعب الذي من إلٌك ٌشكو  

فتجارا عدوه جنود كثرت....  مستضعؾ محرق شكاٌة ٌشكو  

الكفارا هامانه أو فرعون....  فؤشبهوا متجبرون أعوانه  



الجوارا والظالم وجنودهم....  أمراءهم جمٌعهم إلٌك ٌشكو  

أخبارا إفكهم من زوروا قد....  إنهم البؽاٌة أهل وبعونهم  

وكبارا صبٌة أخافوا حتى....  لمحمد بقرابة ٌؽرونهم  
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________________________________________ 

فرارا إلٌك أتوا سواك أحداا ....  بهم ٌنزل ما لحل رتجونٌ ال  

محرارا محرق حرارة تطفً....  لنفحة طالبٌن ببابك وقفوا  

صرارا أراد قد ممن المضطر....  عبٌده مؽٌث ٌا ذاتك فبحق  

مدرارا بتفضل رادفتها....  برحمة رحٌم ٌا ذاتك وبحق  

وأنارا بهاإها أضاء كرم....  من ٌختص لما األعلى بجبللك  

وجهارا خفاا  أدعوا بعظمٌها....  طٌباا  نفسك سمٌت ما وبكل  

إظهارا لهداٌة به نور....  من أظهرت بما الهادي بكتابك  

ٌتوارا ولن لنا أضاء نور....  إنها المثانً السبع وبحرمة  

أفكارا ببلؼة أحار ممن....  ضمنتها التً السور وبحرمة  

[ 486/ق ] 

واإلسرارا اإلعبلن بها أدعو....  أنزلتها آٌة حرمة وبكل  

قصارا ذاك زمان طوال عدوا....  عبادة ٌفترون ال بمبلبك  

الكفارا لٌدمر اخترته....  والذي وحٌك أمٌن وبجبرٌل  

استؽفارا والمستؽفر أرزاق....  الـ قسمة صاحب مٌكابٌل وبحق  

إقدارا سٌدي ٌا أقدرته....  الذي الوجل ذي إسرافٌل وبحق  

تكرارا لوفابها ألزمته....  من عزرابٌل األرواح وبقابض  

شعارا العباد نصح والجاعلً....  الوفاء أهل كلهم وبؤنبٌابك  

األوزارا ٌكسب ال من بسجود....  أكرمته الذي فطرتك ببدٌع  

ووقارا رفعة مكان أعلى....  أولٌته الذي إدرٌس وبحق  

فارا قد تنورهم رأى لما....  ألواحه على الناجً وبنوح  

إنذارا قومه ٌنذر باألحقاؾ....  والنصاح المختار وبهود  

إنكارا فؤنكروا ثمود بهدى....  أرسلته الذي صالح وبحق  

كسارا بفؤسه الصلٌب رضح....  والذي لبٌتك البانً بخلٌلك  



أحجارا الهوى قبل القرى شر....  أمطرت بلٌلة الساري وبلوط  

مختارا نفسه لٌذبح المعطً....  وعده صادق إسماعٌل وبحق  
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________________________________________ 

المطارا دمعه لحزن المجري....  ابنه وٌعقوب إسحاق وبحق  

األوزارا عنهم فحطوا تابوا....  واألولى ٌوسؾ األسباط بحماعة  

صبارا وجدته ابتلٌت فٌما....  الذي هو ذاك أٌوب مع بشعٌب  

أنوارا أنشؤته بمحبة....  الذي موسى مختارال بكلٌمك  

وكرارا مرة أسؤل بعزٌز....  بٌوشع الزكً هارون بؤخٌه  

ووقارا وحكمة الخطاب فصل....  آتٌته الذي داود وبحق  

واألقطارا الثقلٌن ملكته....  الذي سلٌمان أعنً بسلٌله  

أعمارا عمرته الذي خضر....  الـ بكرامة وبؤشعٌا وبؤرمٌا  

أخٌارا جعلتهم حٌث بالٌسع....  بعده وٌونس إلٌاس وبحق  

المنشارا برأسه الطؽاة وضع....  من أبٌه بالزكً ٌحٌى وبحق  

نظارا ٌشاء لمن اآلٌتٌن....  وأمه المسٌح الزاكً وبروحك  

[ 487/ق ] 

جوارا لدنك من نالوا بالكهؾ....  وفتٌة الحكٌم لقمان وبحق  

واألخٌارا الرسل األنام خٌر....  محمد الكرام الرسل وخاتم  

خٌارا المرسلٌن فً به أكرم....  محمد المرسلٌن بخٌر أكرم  

ونجارا له فرعاا  طٌب من....  به أكرم مرسل من به أكرم  

مختارا به أكرم صادق من....  به أكرم طاهر من به أكرم  

حٌارا تابهون الضبللة قعر....  فً والناس أرسلته الذي جدي  

السٌارا برهانك المؤل أعط....  شواهداا  بالمعجزات فؤتاهم  

اإلدبارا بؽى من ٌضرب بالسٌؾ....  أتى حتى ناصحاا  لدٌنك ودعا  

منارا النجاة سبل من وأنار....  حٌاته بعد الشرك أمات حتى  

األحجارا ألذابت سلها لو....  بعزٌمة قٌماا  دٌنك وأقام  

األخبارا ٌحكم من اخترته....  بالذي الشرٌعة أركان فؤشاد  

الكرارا الصابل الشجاع أعنً....  ووصٌه علمه حامل بؤخٌه  



المعصارا الفتى النبٌٌن بعد....  الثرى وطا من خٌر علٌاا  جدي  

(2/115) 

________________________________________ 

والمبرارا والسبط الحسٌن اعنً....  وصنوه الكرٌم الحسن بالطاهر  

وطهارا كرامة النساء خٌر....  محمد بنت الزهراء وبفاطم  

طٌارا جنة فً( ؼدا قد من.... ) وجعفر الشهٌد حمزة وبحق  

التٌارا الزاخر العلوم بحر....  سلٌله كذلك عباس وبحق  

األطهارا وسفٌنها النجاة أهل....  جمٌعهم الكرام اآلل بجماعة  

أنصارا جدهم لملة صاروا....  واألولى إلهً ٌا وحٌك قرناء  

وقارا محمد النبً أجر....  ووقروا النبً صحب بصحابة  

األبرارا أترك ال أسمه لم....  صالح البرٌة فً عبد وبكل  

وزارا العتٌق عمر من ومقام....  وركنه الحرام البٌت بالكعبة  

مزارا بهن أكرم ومواقؾ....  ومشعر والمروتٌن وبزمزم  

وثارا والمإمنٌن وبصبٌتً....  بً حل قد الذي السوء تكشؾ أن  

نصارا مسرعاا  ؼوثاا  المضطر....  عبٌدك وعدت ما إلهً أرنً  

اإلضرارا بؽى من أو طؽى ممن....  التجؤ رب ٌا إلٌك الذٌن نحن  

[ 488/ق ] 

األشرارا واكفنا إلٌنا وانظر....  بإجابة موصبلا  دعابً اجعل  

إدبارا سٌدي ٌا إقبالهم....  وحولن المفسدٌن جموع فرق  

دٌارا بنكاٌة ٌبؽوننا....  األولى من نخاؾ وال نقر حتى  

نظارا راجٌاا  لك أزل لما....  إننً رجابً تقطع وال أسرع  

إكثارا مكثراا  صبلة أبداا ....  واألنبٌاء كلهم المبلبك وعلى  

مكثارا طٌباا  رسلك آتٌت....  ما بخٌر األمٌن محمد واخصص  

وسارا المطً ركب من خٌر من....  فرعوا آل اآلل كرام وعلى  

ؼفارا راحماا  طلبنا إنا....  ذنوبنا والمإمنٌن لنا واؼفر  
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________________________________________ 

 الخمس من تعالى هلل ٌجب ما أهله على ٌشرط وكان معادن خمسة من الرصاص استخرج برط فً السبلم علٌه بقابه أٌام وفً نعم

له اجتمع ما مثل لؽٌره اجتمع أنه ٌعلموا ال حتى والرصاص الباروت من خزانته كثرت ولهذا األخماس، األربعة إلٌه وٌبٌعون . 



(2/117) 

________________________________________ 

[ لئلمام الثانٌة النهضة أخبار ] 

نهضات أربع السبلم علٌه لئلمام فإن الحوادث من فٌها اتفق وما األخرى النهضة ولنذكر: فصل : 

برط إلى باهلل المحروسة شهارة من خروجه إلى الدعوة من: األولى . 

تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما باشا جعفر ثم هللا، لعنه سنان وبٌن بٌنه الصلح انعقاد إلى برط من خروجه من: والثانٌة . 

سٌؤتً كما باشا إبراهٌم موت بعد باشا جعفر على خروجه: والثالثة . 

علٌه هللا صلوات وفاته وٌعقبها باشا محمد على خروجه: والرابعة . 
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 المحروم الرحٌم عبد األمٌر وخبلؾ برط فً الخوؾ السبلم علٌه اإلمام خروج سبب ذكر وقد هللا رحمه صبلح بن ٌحٌى سٌدنا قال

 هناك وٌؤمن قحطان ببلد إلى التوجه رجح من رجح وكان صعدة، من تقدم كما وُؼزي برط، فً الخوؾ باإلمام اشتد أنه الترك على

 ببلد توجه ثم قال، كما أو الفساد أهل ومنابذة الجهاد عن لؽفلتنا ترون التً المشاق هذه: قال بل ذلك، ٌر فلم وأصحابه كتبه وٌجمع

 الظلم فً تبسطهم من تقدم كما العجم من محطة وفٌه هنالك من وعشر عٌان من أعلى األسود الجبل طلع ثم القبابل، إلٌه والتؤم سفٌان

 من والهجر ووادعة وذٌبٌن وعمران الصرار فً ،ومنها خمر فً منها محاطاا، وبكٌل حاشد ببلد فً جعلوا وأنهم والعسؾ والهسؾ

 فً والفضبلء العلماء وتفرق تقدم،[489/ق] كما البٌوت ٌخرب من وجعلوا وؼٌرها مخصم فً ذٌبان ببلد وفً والسودة، األهنوم

 بعضهم إلى وانضموا الفشل معهم حصل عٌان فً من رأه لما: قال ذلك، ذكر بعض تقدم وقد التخفً من ؼاٌة على الببلد أطراؾ

 أعلى قٌس بنً دماج وفً صرٌم، بنً من خٌار ببلد أسفل الجبل إلى انتهى ثم سماها، مواضع إلى خٌوان شرقً من خرج ثم بعضاا،

 اثنى إال البنادق من معهم ولٌس نفر ثبلثمابة من ماٌقرب معه ولٌس خٌار قبة إلى طلع ثم كذلك، وادعة وفً العجم محطة نهمان

بندقاا  عشر . 

(2/119) 

________________________________________ 

 مإمنٌنال أمٌر بن علً وصنوه موفٌها هو: قال علٌه هللا رضوان المإمنٌن أمٌر بن الحسن اإلسبلم شرؾ موالنا حً أخبرنً كما

 والمحبة السبق أهل من وهم السبلم علٌه حربه على فصمموا وادعة التبام السبلم علٌه اإلمام وعالج علٌه هللا رضوان الفاضل الشهٌد

 ووجهوهم عساكرهم دٌوان فً وكتبوهم فٌها ٌعرؾ من قبٌلة كل من أخذوا ثم جمة رهابن منهم أخذوا فإنهم العجم أذلهم قد وإنما

 من كل: لسنان قال العبدلً سعدان الشقً النقٌب ألن وبكٌل حاشد ببلد من ؼٌرهم وكذا األخرم، أحمد ٌسمى للعجم أمٌر مع الٌمن

 وصله أنه وٌروى ببلده، من حتى كثٌراا  وقتل العجم ٌخدم لم من مواضع إلى وؼزا دفترك بإدخاله زعٌم فؤنا اإلمام دفتر فً كان

 رجل له وقال أولبك على القتل فً قدموه: فقال أخته ابن فٌهم هللا، رحمه ال سعدان عند إلى ٌعنً ذلك مثل على ؼزاهم أسرى جماعة

وأمثالهم شرورهم من السبلمة هللا نسؤل ابنه، مع فقتله للمكالؾ الولد هذا لً ابق نقٌب ٌا: أوالده قتل وقد قبابله من . 
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 القٌام عن ٌعجزون وهم خٌار ببلد فً المقام باإلمام شق لما: قال السبلم علٌهما المإمنٌن أمٌر بن الحسن سٌدي حً ٌةروا إلى رجعنا

 عبد الشٌخ وهو وادعة أعلى من العفٌرة فً النٌران أوقد من فؤرسل آخرهم عن هلكوا المشرق ورجع فارقهم وإذا ٌدٌه بٌن والجهاد

ا، بعضهم لٌتهم هللا رحمه الطٌر سعٌد بن هللا  عرفت من بها تإلؾ: وقال فضة، السبلم علٌه اإلمام أعطاه وقد البلد وصل فلما بعضا

 هإالء: لوادعة قال النار السبلم علٌه اإلمام رأى ولما ذلك، له وتم دراهم، معً: الشٌخ فقال النار، توقدوا لٌتركوكم البلد أهل من

 لمنع مركزون ،ووادعة فٌها وبقً الحسفة بركة إلى تقدم ثم صبلحهم، أسباب أول من فكان والونا العدو إلى منكم أقرب العفٌرة



 ٌمسً موضعاا  ٌجد ولم السبلم، علٌه باإلمام الحال وضاق اللٌل دنا حتى العواقب مخافة من سبق لما السبلم علٌه اإلمام من ببلدهم

 ونادى الصبٌحات من وهو الحرب شٌخ المسمى ٌحٌى بن ناصر الناصح المجاهد الشٌخ هللا[:48/ق] فهدى أمره فً ٌنظر حتى فٌه

 من حسٌن بن حاجب الشٌخ وكان السبلم علٌه لئلمام ٌنصر وهو بلده إلى فتقدم عندي، ومساءكم عشاءكم بؤن وأصحابه اإلمام فً

 البلد، على شاردة أبا المكنى حسٌن بن حاجب الشٌخ ناصر الشٌخ فؽلب خبلؾ بٌنهم وحصل هللا وأخذهم للترك ٌنصر أٌضاا  أصحابه

 الوصٌة وتكررت بعده، من وألوالده محل القضٌة هذه سبب ناصر الشٌخ لهذا وكان بعد، فٌما حسٌن بن حاجب الشٌخ حال وصلح

وصٌته فً ورأٌته وؼٌره، علٌه هللا سبلم باهلل المإٌد موالنا ولده من سمعته كما فٌه السبلم علٌه اإلمام من . 

(2/121) 

________________________________________ 

 ولده فدعا وادعة من جماعة فً سعدان خارج الشٌخ هذا رأى السبلم علٌه اإلمام أن الؽربانً محمد بن علً الفاضل السٌد وأخبرنً

 وقد والشقاق وادعة افتراق اإلمام وخاؾ فٌه، هللا فوصٌة وال وال أمر ألبٌكم تم لما لواله الشٌخ هذا: وقال السبلم، علٌه محمد موالنا

 محمد بن صالح أخبرنً كما عبٌد درب أهل من عجاج بن أحمد والفقٌه الحسن سٌدي نفسه ٌعنً فؤرسلنً اجتماعهم فً طمع

 عندهم، المعظم الشٌخ وهو قبٌضة بن صالح الشٌخ بٌت إلى الطرٌق ٌدلنً المذكور الفقٌه من ذهنً على ذلك وسمعت الوادعً

 الشٌخ أخٌه ألجل السبلم علٌه اإلمام على ٌعٌن صالح الشٌخ وكان المعظمٌن، من سنان عند كان عسال أبو ٌحٌى الشٌخ وصنوه

المراكزة من ٌحدث ما ٌسمع داره سطح فً فوجدناه الفجر قبل بٌته فوصلنا: قال ٌحٌى، . 

(2/122) 

________________________________________ 

[ اإلمام إلى وادعة انظمام ] 

 إن الحال هذه على تؤتنً وأبوك وأخوك أنت هللا من وٌلك: فقال به صاح وعرفه رآه لما أنه بٌته فً المذكور صالح الشٌخ وأخبرنً

 لقٌنا: فقال علٌه هللا رحمة الحسن سٌدي وأما جوابه، أتحقق ولم وأصحابً، أخً هلك أساعدك وإن والنار، العار كان بك أؼدر

 طعاماا  لك نطعم ال: فقلنا منزله، إدخالنا أراد ثم وبٌنه، بٌنه حلنا وقد بقر رأس ٌعقر وأراد تقدم، ما بنحو ٌتكلم وهو الباب إلى[ الشٌخ]

 فً اإلمام ابن فهذا وإال فعلت إن: له فقلت قلٌبلا  فتلكؤ: قال السبلم، علٌه لئلمام وتنصر ثوبك وتنشر بٌتك أعلى تطلع حتى شراباا  وال

 لكذا، وأهلً وأخً للهدم بٌتً أن أعلم وأنا: وقال النصٌحة فً وزاد أمرناه، ما ففعل ذلك علٌه فعظم الترك، إلى سلمه ٌدك وفً بٌتك

 الباقون ثم وباٌعوه، األلؾ قرٌب اإلمام إلى منهم انحزل الشٌخ بٌت فً التنصٌر وادعة وسمع الصبح طلع فلما سبحانه، باهلل ثق: فقلنا

الرهابن أهل الترك[;48/ق] مشابخ إال والنصرة القٌام على وادعة اجتمع وقد إال اللٌلة تلك أمسى فما . 

بٌسٌر قبله أو وادعة إلى اإلمام مسٌر خبلل فً كالمطر السماء فً النجوم وانتثرت: به هللا نفع أحمد السٌد قال . 

(2/123) 

________________________________________ 

 بكبلم فٌهم وتكلم الصبٌحات قرٌة فً وادعة جمع السبلم علٌه اإلمام أن النحٌد قرٌة أهل من الوادعً محمد بن صالح وأخبرنً

 الثبلثة أوالده إلى وأشار بٌنكم وأوالدي أنا وها كوكبان، فً رهابن وأصحابً أكثر فؤوالدي رهابن راهنٌن كنتم إن: حاصله طوٌل

 وادعة فارقت وال علٌها متكا وهو التالوقة أصل إلى وأشار كهذه المكان هذا فً أقمت قد إنً وهللا عندكم رهابن ونفسه السبلم علٌهم

 وإال فعل ما مثل على فنتعاهد سمعمتم ما سمعتم قد لبعض بعضهم وقالوا جانب إلى وادعة كبراء فقام: قال منصور، أو مقتول إال

 ما ٌنفق أحد كل وأن ٌطلبونه ال أنهم بعضاا  بعضهم على وشرطوا ذلك على فعاهدوه فعادوا: قال واآلخرة، الدنٌا فً الفضٌحة فهً

 بن أحمد الدٌن شمس القاضً خط من نقل كما[ م9846: أؼسطس] وألؾ عشرة ثبلث عام اآلخرة جمادى فً وذلك ٌنفد، حتى ٌجده

 موضع إلى وؼٌره األكوع الدٌن عز بن هللا عبد المجاهد الفقٌه أخبرنً كما مواضع إلى العجم وأقبلت هللا، رحمه حنش بن ٌحٌى

 المجاهد الشٌخ تقدم ثم الحق، لجنود فٌه الٌد كانت عظٌم، حرب فاتفق المجاهدون ولقٌهم ووادعة، مالك بنً بٌن موضعاا  حجا ٌسمى

 منهم وقتل بؽٌظهم، هللا وردهم كثٌرة بجموع المعافا ابن وقصده الحوارث، ولزم مالك بنً ببلد إلى الطٌر سعٌد بن هللا عبد الشهٌد

 صالح بن علً العبلمة السٌد رتبة العفٌرة إلى السبلم علٌه اإلمام أرسل فٌما مالك بنً لحرب ٌعودوا فلم رإوسهم واحتزت كثٌرون

 وزحفت بالظالمٌن تمٌد األرض ذلك ومع مراتب، عدة إلى السبلم علٌه اإلمام احتاج لقد حتى المواضع تلك ؼٌر إلى ثم العبالً،

جانب وفً قٌس بنً فً أحطوا حتى جنودهم  



(2/124) 

________________________________________ 

 علٌه ورسله جهة كل من بوادعة الظالمون وأحاط خٌوان إلى وعٌان صعدة من المحاط وخرجت واألهنوم، الهجر جهة من البطنة

 الحرب تزال وال للجهاد، متطوعٌن منهم كثٌر وصله قد والعزابم الصبر أهل أن إال قلٌل واإلجابة جهة كل إلى ودعاته السبلم

األٌام ؼالب فً والؽارة . 

 علً العبلمة والسٌد جبر، بنً وجانب ذٌبٌن إلى المإمنٌن أمٌر بن الحسن ولده السبلم علٌه اإلمام أرسل: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 أخ وابن محطة فً األخرم أحمد األمٌر وهم محاط علٌه فاجتمع أحمد السٌد رواٌة ؼٌر من جبر بنً من بلؽنً كما العبالً صبلح بن

 السلطان هللا وعبد محطة، فً دروٌش األمٌر عند من كاشؾ[494/ق] وجوهر محطة فً ٌحٌى المسمى المعافا بن هللا عبد األمٌر

 بقً نوفان على مشرؾ جبل إلى انتقل ثم متخفٌاا، مرهبة إلى السبلم علٌه اإلمام ابن فخرج ذٌبٌن، فً كلهم والتقوا كذلك البون أمٌر

 جبر بنً قبابل وهربوا فٌه ما فنهبوا ذٌبٌن األتراك عساكر ودخلت السبلم علٌه والده إلى وادعة إلى رجع ثم ٌوماا، عشرٌن نحو فٌه

انتهى. األتراك طرق فً وجدوه من ٌقتلون وكانوا خالٌة، ببلدهم وتركوا . 

(2/125) 

________________________________________ 

 [فابدة]

 من خروجه بعد السبلم علٌه اإلمام إلى الحٌمة من وصل أنه الحٌمً ثم المعمري مفضل بن ناصر بن صبلح الربٌس الشٌخ أخبرنً

 ال خبر منك لنا: وقالوا كبارهم علٌه فدخل السبلم علٌه له وادعة التبام بعد عنده فكنت: قال هذه، األخرى الخرجة فً وادعة إلى برط

 من ألنك بالقٌام مقصود فؽٌر شٌخ ٌا أنت أما: السبلم علٌه اإلمام فقال معهم وقمت الشرٌفة حضرته أهل فقام ؼٌرك علٌه ٌطلع

 قوم بٌن ودعاوي وتنازع شرابع وثم علٌنا مقبل والعدو جهاد ساعة هذه موالنا ٌا: وقال متكلمهم فتكلم عنده فبقٌت بعٌدة جهات

 حتى المسؤلة هذه أخرجت فلو الرهان وعلل الرجاء بٌع إبطال مذهبك من ظهر وقد واألؼنٌاء، الكبراء من أموالهم رهنوا قد ضعفاء

قالوا كما أو الناس بٌن وفتنة تخذٌل ذلك سبب ٌحصل لببل علٌه هللا وٌظهرك العدو ٌنفصل . 

(2/126) 

________________________________________ 

 وماذا وعباده، ببلده فً هللا وأخون ذلك لً أتقولون: قال ثم بالؽضب وجهه تقطب وقد السبلم علٌه فرأٌته: المذكور الشٌخ لقا

: قال ثم فعلت ال حجزكم فً الحاضر الخطاب بتاء الترك على تحملون لو باهلل أقسم ثم هللا، أحكام إنفاذ ؼٌر الجهاد من المقصود

 إلٌه وكان عشٌش بن علً بن محمد الدٌن عز العبلمة السٌد طلب ثم قال، كمال أو أحكامه ننصر ال ونحن نصرته نرجوا وكٌؾ

 من تقدم ما وكان العجم أقبل ثم كثٌراا، استحوا وقد المشابخ وتفرق كان، ما كان ولو والضعٌؾ القوي على األحكام أنفذ قال القضاء

 مشابخ من كان وقد: قال األهنومً، ثم السٌرانً جابر بن أحمد بن علً الدٌن جمال الشٌخ الرواٌة هذه سمع ولما علٌهم، االنتصار

رساالته ٌجعل حٌث أعلم وهللا كذلك، الجواب وكان مثلها، وهللا األهنوم . 

(2/127) 

________________________________________ 

 من بعسكر صرٌم بنً أعمال من عثٌمة بنً دخل أنه هللا رحمه الرجال أبً بن أحمد بن علً الدٌن جمال األعلم القاضً وأخبرنً

 علٌنا السعاة وكانوا أهلها فؤخرجنا القرٌة ودخلوا أطرافهم فً بالظالمٌن إال ٌشعروا لم ثم لٌالً، فٌها فبقً السبلم علٌه اإلمام قبل

 بنفسه بندقه حامل وهو السبلم علٌه اإلمام والمدد للؽوث لقٌنا من فؤول منها قرٌباا  أو العفٌرة فوصلنا[ 499/ق] سبحانه هللا ونجانا

 وهو شعره تفرق وقد الهٌبة، من علٌه رأٌت لما معرفة أثبته كدت ال القاضً فؤقسم الؽضب أخذه وقد ناراا، تقد الطاهرة بٌده والفتٌل

 فمنعه[ معنا وهو] بالرجوع، هممنا حتى وأفعلن وألفعلن المسلمٌن تهبنهم ال وهللا منهم تخرجون والكذا، القلوب ضعفة ٌا: لنا ٌقول

 المجاهدٌن ٌكفً ما وادعة من ٌحصل فكان العنب أٌام وكان وؼٌره علٌه هللا رحمة العبالً صبلح بن علً الدٌن جمال العبلمة السٌد

 بندقه أخذ عنده وبمن به ٌقوم ما ٌجد لم وإذا والجرحى المراتب أهل فً وجد ما ٌفرق كان أنه أخبرنً ولقد مشاق، على ٌؤتً ما مع

ا  لنا قال ولقد للتؽفل عذراا  وطلب  حوث من أعلى رمٌض جبل فً الصٌد نطلب بنا قوموا ساكنة المراتب أرى أصحاب ٌا: ٌوما



 لها سماع وال حركة ؼٌر من للؽارة معدة والطبول الطاسة ومعه رجبلا  وأربعٌن خمسة وكنا فقسمناه وعبلا  وصدنا الجبل ذلك فوصلنا

 ٌشٌر مفجوع به وإذا صٌداا  ٌنظر ٌقدمنا فبلن وكان الفقع على أشرفنا فلما الفقع، ٌلً مما الجبل أعلى وعزمنا المواضع، تلك فً

 خوؾ علً: فقال وراءك؟ ما: وقال القول السبلم علٌه اإلمام فؤعاد قال، كما أو وجوهكم على ابتطحوا وأنكم ٌتكلم ولم وٌده برأسه

القاع وخجل  

(2/128) 

________________________________________ 

 عظم قد السبلم علٌه فرأٌته: قال باألٌدي، لقبضونا رأونا فلو الهضبة، هذه إال وبٌنهم بٌننا وما هللا أخذهم الترك من ورجاالا  خٌبلا  كله

 فما وقال ٌتهلل إلٌنا عاد ثم عاٌنهم، حتى الحجارة ٌتخلل وحده وطلع وتجرد عمامته خلع ثم مكانكم كونوا: وقال أعٌننا فً وكبر

 العجم من رمضان األمٌر وهم ٌنفذوا حتى الحجارة تحت ونختفً مكاننا ٌعرفون ال إنهم األصوب: كلنا فقلنا التدبٌر؟ من ترون

 وٌقولون منهم تخفٌنا بؤنا عٌونهم وتخبرهم:السبلم علٌه فقال ذلك، وطرٌقهم قٌس بنً دماج إلى خٌوان من مؽٌراا  معه ومحطة

 ٌشرؾ منا أعلى جبل إلى بالسعً وأمرهم الخفاؾ من اثنٌن أخذ ثم تعالى، هللا شاء إن ذلك ٌكون ال أدركناهم، لٌتنا: بعضاا  لبعضهم

 أنفار وثبلثة المسلتً صالح والحاج بندق ومعً دعانً ثم وؼٌرهم وادعة فً وٌصرخان ٌنشرانه أبٌضاا  ثوباا  وأعطاهم وادعة على

 وثبلثة بنادق أهل وفبلن فبلن ثم وتقدموا البٌارق انشروا: وقال بالقاع المتصل الخٌل قدوم أرانا حتى معنا وطلع عرب بٌارق معهم

 أرسلهم بٌارق وثبلثة هللا، رحمه الدٌن شمس الحاج أصحاب من[ 494/ق] صالح بن هادي الشٌخ العبسً بنو أنهم ذهنً على مثلهم

 وهم البنادق بتلك ورمٌناهم نصرنا حتى وعلٌنا السبلم علٌه اإلمام على خوفاا  منا رأى وقد علٌنا ترسم ثم جانبنا، فً ما مثل قدوم إلى

 ٌعرفون ال وهم للحملة وتحركوا آخرهم إلى أولهم رجع والبنادق البٌارق رأوا لما: قال الخٌل من المابة وفوق نفر خمسمابة نحو

 من أؼار ثم والطبول، الطاسات وضربت بهم واختلط بالٌقٌن صاح ذلك على السبلم علٌه رآهم فلما الحجارة، تحت لكوننا عددنا

الطبول ٌسمعون جانب  

(2/129) 

________________________________________ 

 أجفلوا فرأٌناهم: قال بمعارضته، تخبرهم والطبول واألصوات ٌرونه وال ٌراهم ال بحٌث لهم معارض وهو ٌرونه وال واألصوات

 حتى لهم معارضاا  زال وال علٌنا فٌعودوا عددنا ٌعرفوا أن مخافة مكاننا فً بقٌنا هربوا فلما: قال أحد، على أحد ٌلوي ال بالهرب

 ذلك فؤخذنا وؼٌرها وحمٌراا  طرحوا ما أثقالهم من فوجدنا مواضعهم إلى فرجعنا: قال الؽارات، أول وصلت وقد الحبلة نقٌل طلعوا

 للصواب الموفقون أنتم: جمٌعاا  فقلنا قلتم؟ الذي من الرأي هذا كٌؾ: وقال إلٌنا السبلم علٌه تبسم القضٌة انقضت فلما بحامٌة، ورجعنا

 امتدت وقد دعاة كثٌرة جهات إلى السبلم علٌه اإلمام فؤرسل والحراسة المحارب بسعة األمور وتضاٌقت قال، كما أو الكتاب وقرناء

تفرقوا الظالمٌن تبسط مع فإنهم الخوؾ فرقهم الذٌن أصحابه ووصله األعناق إلٌه . 

(2/130) 

________________________________________ 

[ حاشؾ وقعة ] 

 أرسل السبلم علٌه اإلمام أن: معناه ما خطه عن بخط رأٌته فٌما هللا رحمه حنش بن ٌحٌى بن أحمد الدٌن شمس األعلم القاضً قال

 مؽربة إلى وطلع منه، سعٌد بنً إلى ثم سٌران جبل إلى صار حتى حاشؾ طرٌقه وكانت نوماأله إلى الشهاري أحمد بن علً الفقٌه

 علً الفقٌه مع العسكر قلة رأوا لما األهنوم إن ثم الهجر، من المعافا بن هللا عبد بن إبراهٌم األمٌر مطلع سبب ذلك فكان الشاوري

 من عظٌمة محطة نزلت ثم وادعة، إلى منهزماا  فرجع أعطوه ما وأخلفوه أمرهم ٌظهروا لم نفراا  أربعٌن من زهاء وكانوا الشهاري

 فً وأوقعوا الحبس، فوق الذي سام جبل طلع وبعضهم سٌران، أهل فواجههم النجد فً الذي المعافا ابن إلٌهم وانضم الظاهر، حمومة

 وهان بن علً الشٌخ بعدها السبلم علٌه اإلمام وأرسل أهلها، وتفرق منهم، كثٌراا  وقتلوا نهباا، أٌام ثبلثة أباحوهم لقد حتى سعٌد بنً

 ٌسمى[495/ق] رجبلا  لزم قد هذا وكان حاشؾ، من األشاهرة من صالح ٌسمى منهم رجل وقتل حاشؾ من حنٌش بنً بٌت فً فكان

 حنٌش بنً بٌت ؼزا المعافا بن إبراهٌم األمٌر إن ثم هللا لعنهم الخاروق بدٌة على الترك وقتله السبلم علٌه اإلمام أصحاب من ُدْخنً

 خٌوان، على وادعة بعد اإلمام واستولى تقدم، كما حمزة بنً نجد إلى ورجع أهله، من جماعة وقتل وأخربه ونهبه علً الشٌخ فانهزم

تعالى هللا بإذن وٌهزمونهم ٌحاربونهم فكانوا عٌان فً العجم من محطة وكانت . 



(2/131) 

________________________________________ 

[ لئلمام الرحٌم عبد األمٌر مواالة ] 

 استولى لما فإنه تقدم ما منه تقدم وقد السبلم علٌه لموالنا األٌام تلك فً مواالته وسبب المحروم الرحٌم عبد األمٌر قٌام وأما: فصل

 الشرؾ ببلد إلى هاجر حجة، ببلد مع إٌاه وأقطعوه عهداا  علٌه به له وكتبوا الشرؾ ٌعنً له العجم جعله وقد الشرؾ وببلد حجة على

 اإلمام مع وله وشهرة، رباسة عنه تروى الشٌخ وهذا علٌها، العجم واستٌبلء شهارة تسلٌم بعد األهنومً عاطؾ بن حسن الشٌخ

 الرحمن عبد بن محمد األمٌر إلى صار أن إلى والحاجة العٌال كثرة فحمله السبلم علٌه اإلمام ومع حسنة أخبار السبلم علٌه الحسن

 الرحٌم عبد علٌه فؽلب إلٌه مسٌره فطلب وإحن ضؽابن علٌه هللا لعنة ولسنان جملته، فً وصار به فقام الرحٌم عبد األمٌر إلى ثم

 على فعظم هللا، الرحمه سنان فقتله إلٌهم فؤرسله سالماا  الرحٌم عبد إلى عاد إلٌه وصل إذا أنه وأمنه علٌه فؤعاد وقع كما علٌه وخاؾ

 فً من استخراج فً وسعى علٌه الخبلؾ فؤضمر حجة ثم الشرؾ بببلد طالبه تمكن إذا سنان ٌعنً أنه وعرؾ لدٌه وكبر الرحٌم عبد

 ببلد إلى الرحمن عبد بن مطهر األمٌر أخاه أرسل ثم كٌفٌات على فؤخرجهم عسكره من السبلم علٌه لئلمام المثاؼرٌن الظالمٌن جنود

 بن محمد السٌد الوالد أخبرنً مما السبلم علٌه اإلمام خان ممن كثٌر على وتسلط ظلٌمة أبرق فً فكان شظب وببلد واألهنوم ظلٌمة

 علٌه هللا فسلط الؽوابل اإلمام على ٌطلب وكان السبلم علٌه اإلمام أعداء من بشاري علً القاضً أن بقاه هللا أطال الؽربانً ناصر

من األبرق فً له مطهر قبض عند ذلك حضر أنه األهنومً سدالة ٌحٌى بن علً ذلك بتفصٌل أخبرنً كما الرحٌم عبد  

(2/132) 

________________________________________ 

 إلى وبعضها السود إلى بعدها محاط وأرسل به ممثوالا  فقتله الرحٌم عبد إلى به وبعث فعزره المعافا، ابن إلى منه وجده لكتاب ظلٌمة

 وأمر عرفه من ذلك روى كما لٌلتٌن فً هذه وكانت رتبة، فٌه وجعل خراباا  وكان جرع، حصن وملك عفار ببلد من الصرحة

 ذلك فقتل نفسه، به تطٌب ما له وشرطوا وكبرابهم كتابه أحد إلٌه العجم فؤرسل السبلم علٌه[ 496/ق] لئلمام ببلده فً بالتنصٌر

 فٌما وأحسن الهند، وطواؼٌت الترك طماطمة من أحد ٌفعله ال بما أخباره من سٌؤتً كما بالمثلة حاله وكذا بالنار وأحرقه الرسول

 وببلد كوكبان ببلد إلى محاطه امتدت ثم(( الفاجر بالرجل الدٌن هذا لٌإٌد هللا إن: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً وصدق أساء،

 جماعة، إلٌه وأرسل نصرته على المسلمٌن وٌحرض ٌمده واإلمام السبلم علٌه لئلمام وخطب وشظب، واألهنوم وظلٌمة عفار

 المشرق وانفتح تفصٌلها، أتحقق لم الرحٌم عبد تحرٌض فً ٌد اإلمام أصحاب بعض بواسطة حقل صاحب البهٌلة ناصر وللشٌخ

 منه، ٌقرب وما الصٌد بلد إلى تؽٌر كانت البون فً خٌل رتبة وجعلوا البون عمران إلى]...........[ عدد وهم الظالمٌن وولوا جمٌعه

 الحرب وعظم الرحٌم عبد حرب إلى قدم وببلد كوكبان وببلد الطرؾ ببلد إلى جنودهم معظم رجع ثم الفرٌقٌن، من القتل ٌزال وال

 بنً حمٌمة فً وكبرابهم عسكرهم من نفر ثمانمابة كوكبان أهل من أسر حتى له الٌد كلها وقعات معهم وله الرحٌم، عبد جانب فً

 وامتدت الحق جانب فؽلظ وؼٌره، علٌهم وملكه جرع حصن على الحروب واستقامت تٌس، جبل بببلد واتصل واحد ٌوم فً الذواد

السبلم علٌه اإلمام وتقدم وٌمناا  وؼرباا  شرقاا  اإلمامٌة األوامر  

(2/133) 

________________________________________ 

 العالٌة خوالن جهات إلى هللا رحمه عواض بن أحمد الدٌن شمس المجاهد الحاج وجه قد وكان تقدم، كما عمه واستخرج خمر إلى

 الشٌخ خمر إلى وصوله بعد أثره فً وجه ثم األولى، النهضة فً تقدم ما نحو على صنعاء مواد وقطع إلٌه وصاروا أهلها فؤجابه

 الحاج إلى فصار بنادقٌة أكثرهم وبكٌل حاشد وجوه من عسكراا  نفر ثمانمابة فً هللا رحمه الطٌر سعٌد بن هللا عبد الصابر المجاهد

 من منهم كان وما سحام بنً فً اتفقت التً القضٌة ومنها نهم، ببلد من ؼٌبلن ابن نقٌل فً منها كثٌرة حروب ولهم الدٌن، شمس

 جبل إلى الظالمٌن سبقوا والمجاهدن هللا عبد والشٌخ الدٌن شمس الحاج أن وؼٌره هللا رحمه الوالد أخبرنً كما بالمجاهدٌن الؽدر

 فثبت: قال وإبراقهم، بإرعادهم جاءوا وقد لحربهم وتعبوا إلٌه فسبقوهم لحفظه العجم أجفل وقد المربك ٌسمى بلد إلى وصاروا اللوز

 وؼٌرهم الترك ومن نفر الفرٌقٌن من قتل وقد الناس خفاؾ فٌهم وشرع الظالمٌن هللا وهزم عظٌم حرب وحصل الحق جنود لهم

 ورابهم من المجاهدٌن ٌقتلون وصاروا ؼدروا سحام بنً بؤن ورابهم من بالصابح وإذا[ 497/ق] ذلك فً المسلمون فبٌنا أكثر،

 المجاهد الشٌخ سحام بنو قتل وممن والجعل، بالعطاء هللا رحمه ال سنان به اصطنعهم ما أعظمها ألسباب وذلك للعجم، وٌنصرون

الوهبً العلوانً علً بن أحمد الدٌن شهاب . 



(2/134) 

________________________________________ 

[ اإلمام كرامات ] 

 ببلدهم إلى أهله نقله أكثر أو بسنة قبر أن بعد العلوانً الشٌخ هذا أن وصدقوه منهم جماعة محضر فً خوالن مشابخ بعض وأخبرنً

 والشٌخ وسرعانهم القوم أوابل ساقة فً هللا رحمه الدٌن شمس الحاج وكان ٌتؽٌر، لم صحٌحاا  دفن كما فوجدوه األول قبره من

 الناس فانهزم الحفٌظة، اللتماس للمجاهدٌن ظهٌراا  وبكٌل حاشد من وافرة جماعة فً األثر فً الطٌر سعٌد بن هللا عبد المجاهد

 وهبوط صعود فً المجاهدون زال فبل ببعض، بعضهم الناس اختبلؾ لكثرة أقل والقتل والنهب الهزٌمة من ٌحتسب ال ما وحصل

 مقبلٌن سحم بنً من الؽدر وقع أن حال كانوا فلو الهزٌمة فً كانوا فإنهم العجم ٌصل حتى وٌشؽلونهم الخصوم ٌستؤصلهم كاد حتى

 ثم أكٌدة، ومدافعة شدٌدة مشقة بعد الناس خلص حتى الطٌر سعٌد بن هللا عبد المجاهد الشٌخ فاستقام العظٌمة، لكانت المجاهدٌن على

الشدٌدة والرٌاح والبروق مظلمة لٌلة وكانت نهم، ببلد مشارق إلى انحدروا ومنه دالج ٌسمى األزارق شرفة من أعلى جبل إلى آووا . 

(2/135) 

________________________________________ 

 أذكر فكنت: قال البروق، على خطوات شونٌم كانوا أنهم هللا رحمه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد الفقٌه سٌدنا حً أخبرنً

ِهمْ  أَْظلَمَ  َوإَِذا فٌِهِ  َمَشْوا لَُهمْ  أََضاءَ  ُكلََّما}الكرٌمة اآلٌة ٌْ  سٌدنا حً رواها مشهورة وهً العظمى الكرامة اللٌلة تلك فً واتفقت ،{َقاُموا َعلَ

 هللا رحمة الدٌن شمس الحاج رمح سنان أعلى من نور لهم أضاء أنه حضرها ممن كثٌر من وسمعتها هللا رحمه الوالد وحً المذكور

 نفسه ٌحقر وأخذ السبلم علٌه اإلمام لموالنا الكرامة هذه قوم ٌا: حٌنبذ   الحاج فقال انحدروا، حتى لهم وطال حوله من به وانتفع علٌهم

هللا رحمه . 

 صنوه أخبره كما مثلها الكرامة هذه بعد الدٌن شمس للحاج اتفق أنه مكاتبة بقاه هللا أطال الهبل سعٌد بن علً العالم القاضً وأخبرنً

 طرٌقنا وكانت شدٌدة، مخافة فً لٌبلا  وسرنا شداد بنً من فقهاء أكثرهم أنفار سبعة نحو الحاج مع كنا: قال الهبل، سعٌد بن الدٌن عز

 الحطٌبً أعلى فوقع والمطر الظلمة شدة من بعضاا  بعضهم ٌنظر ال وأقسم ومطر، مظلمة لٌلة فً جبر بنً ببلد من الكولة جبل فً

 أن الحاج وأراد ضٌابها فً سار ممن الراوي وإن بها، فاهتدوا خضراء الطوٌلة الذبالة ٌشبه نور أحمد الحاج رمح ٌعنً[ 498/ق]

وٌسرة ٌمنة من نار وهً طفٌت ما ٌطفٌها . 

(2/136) 

________________________________________ 

 األمبلك كانت وبعضهم األولى، القضٌة معنى وذكر نعم: فقال هذه؟ مثل لك اتفق قد هل للحاج الدٌن عز القاضً وذكر القاضً قال

 شمس الحاج عاد ثم محظوراا، ربك عطاء كان وما العالمٌن، رب هلل والحمد ذاك، من وهذا ٌهدٌه، السوط نور كان وبعضهم تشبهه،

ٌّبوا إلٌهم ومن شداد وبنو جبر بنو له فاجتمع خوالن ببلد إلى هللا رحمه الدٌن  السٌد الوالد أخبرنً كما سحام بنً من كان فٌما وتؽ

 بن هللا عبد الشٌخ أن اتفق الطرٌق فً توسطوا فلما اللوز، جبل إلى العجم محطة وقصدوا هللا رحمه المهدي بن علً الدٌن جمال

 فافترقت الكبٌر، الجمع مع اللٌل فً وقتله به وؼدر القوم ببعض فتك الطاؼوت وحكام األشرار من وكان الجبري القرموشً ربٌح

 لم مؽازي ذلك خبلل وفً أنفسهم، من وأعطوه هللا رحمه الدٌن شمس الحاج أبرمه ما وانتقض الجمع ذلك تشعب وقد وعادوا الناس

كثٌرة وقضاٌا الجرعً على الشٌخ وإلٌه إلٌه وصار وهدمه، بالذراع هللا رحمه الحاج واتصل بجملتها، أحط . 

(2/137) 

________________________________________ 

[ الطٌر هللا عبد المجاهد بالشٌخ الؽدر محاولة ] 

 نحو وخوالن نهم ببلد من منه ٌقرب وما السر جهات فً ٌتردد فبقً هللا رحمه الطٌر سعٌد بن هللا عبد المجاهد الربٌس الشٌخ وأما

 من علٌه والمؽازي السر وأسفال رجام، ونحو سعوان أعلى من الرونة منها مواضع، إلى صنعاء نحو إلى مراتبه وتقدمت سنٌن أربع

 األولى النهضة فً تقدم وقد كثٌراا، الترك من وقتل سعوان خربة هللا أخذهم الترك ؼزا وفٌها سبحانه، هللا وٌدافعهم تزال ال صنعاء



 حسن وقد الظلمة جنود أعٌان من وكان سند، بن محمد ٌسمى نهم من رجبلا  هللا رحمه ال سنان أخرج لقد حتى القضٌة هذه عكس

 أنه أظهر وقد بالشٌخ ٌؽدر ال فخافوه نهم قبابل وعرفه ذلك الشٌخ وعلم هللا، عبد بالشٌخ بالؽدر وأمره صنعاء فً وأوالده عندهم حاله

 على أوقفه حتى زال فبل عقبلبهم من سند بن محمد هذا وكان وخالطه، وأمنه إلٌه وأحسن الجناح هللا عبد الشٌخ له فبسط وكذا هارب

 هللا عبد الشٌخ من فطلب األمران علٌه فعظم وأهله، أهلكه ٌفعل لم وإن قدره ٌقدر ال ما به بالؽدر سنان وعده وقد عنده ما وأراه أمره

 منه فطلب أوالده على عنده ٌبقى أن خاؾ السبلم علٌه موالنا إلى وصل ولما ففعل، له معتقل أنه وعلى وٌطلبه علٌه اإلمام ٌعرؾ أن

 هللا رحمه ال باشا جعفر مع الٌمن وخرج سٌؤتً، كما هللا رحمه ال سنان هلك حتى[499/ق] هنالك وبقً المشرفة، مكة إلى إرساله

 المإمنٌن أمٌر بن علً اإلسبلم جمال ولده جهز الرحٌم عبد األمٌر وقٌام المشرق وفتح وادعة فً السبلم علٌه اإلمام استقرار وبعد

 قضاٌا من أمكن ما ذكر من بد وال األعٌان، من جماعة ومعه وٌؽزونه العجم ٌؽزي ذإٌب بنً فً فكان صعدة ببلد إلى السبلم علٌه

تعالى هللا شاء إن النهضة هذه فً صعدة ببلد . 

(2/138) 

________________________________________ 

[ الرجو حروب ] 

 القاضً لقتالهم فتوجه وكبرابهم، الحارث وبنً همدان من العجم من أمراء سبعة نحو فدخلها زهٌر بنً ببلد من عظٌمة قرٌة وهً

 حمران محمد بن صالح الشجاع المجاهد والشٌخ األكوع علً بن الدٌن عز المجاهد والفقٌه الرجال أبً بن عبدهللا بن الهادي العبلمة

 أمراء من انهزم من وكان شهراا، عشر ثمانٌة مدة تعداد ٌضبطها لم شداد ومبلحم وجبلد، جهاد أٌام فاتفقت تعالى، هللا رحمه النهمً

 الشٌخ أخبرنً كما عثمان األمٌر ٌسمى حٌاا  حروبها بعض فً انهزم كبرابهم من أمٌراا  صلب لقد حتى هللا رحمه ال سنان قتله العجم

كابظ أعلى وٌلزم خارؾ ببلد على علٌه هللا رحمة الهادي القاضً وكان خضر، علً بن أحمد . 

(2/139) 

________________________________________ 

 ببلد إلى األتراك من عسكر فً الحمزات من الشوٌع بن مطهر بن علً األمٌر صنعاء من خرج إنه: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 أصحاب فٌه انتصر حرب فوقع كانط ٌسمى موضع إلى وجماعة األسفل الصٌد من موضع إلى أصحابه من عسكراا  وأمر الصٌد،

 ووقع أفراس عدة وأخذت حمٌضة، بن فارع األمٌر منهم األتراك مع الذٌن األشراؾ رإساء من جماعة فٌه وقتل السبلم علٌه اإلمام

 فلم] العبدلً الراشدي بن محمد النقٌب ربٌسها صنعاء من ؼارة جاءت ثم الهبلك، على أشرؾ حتى مطهر بن علً لؤلمٌر الحصار

 جنود من جماعة وخرج القبابل، من رضى عن فخرج ورفاقة خروجه فً مخاطبة فوقع كانط قرٌة فً ثبت بل[ به االتصال ٌستطع

 والشٌخ وادعة، إلى السبلم علٌه اإلمام إلى وأرسلوهم أسرى وأخذوهم الحق جنود فحصرهم الخشب فً موضعاا  عصام إلى الترك

 وٌلزم إلٌهم ومن ذٌبان على الدٌن عز والفقٌه إلٌها، وما الجالد وبٌت قطوان وٌلزم زهٌر بنً على هللا رحمه حمران محمد بن صالح

 على ؼٌرها ومواضع مكحلة ٌسمى الخشب ببلد من موضع فً العجم فً مقتلة منها متفرقة، الوقابع كانت المدة هذه وفً مدر، قرٌة

 علٌهما هللا رحمة حمران محمد بن صالح[ :49/ق] والشٌخ خوالن، ببلد من مؽٌراا  وصل فإنه عواض بن أحمد المجاهد الحاج ٌد

 من الحمزي أحمد بن محمد السٌد أخبرنً كما صنعاء من لهم مدداا  وصلوا ألنهم أثقالهم وانتهبت المابة، فوق العجم من جماعة قتل

 .الحٌفة

(2/140) 

________________________________________ 

 نفراا، أربعٌن المجاهدٌن من فقتل علٌهم ٌدخلون وكادوا مدر قرٌة إلى المجاهدٌن مكحلة قتلة ثانً العجم وؼزا: المذكور السٌد قال

 به وأحاطوا زهٌر بنً قطوان إلى حمران صالح الشٌخ ُؼزي لقد حتى الحق لجنود أكثرها فً والٌد بتلك، هذه: الظالمون فقال قال

 الباب فً ومن البٌت أعلى من معه ومن هو وٌدافع ٌرمً تحتها ما معه وبقً فٌه هو الذي البٌت على ملكوا حتى جوانبه جمٌع من

 رب هلل والحمد سالماا، ونجا أدركوه حتى القبابل من العزابم وأهل اإلمامٌة المراتب جمٌع من بالؽوابر عنه هللا فرج حتى زال وال

 زهٌر بنً من معظمهم عسكر منهم العجم مع وكان والقٌام، النصرة على وبكٌل حاشد وتعاهد كثٌر العجم من قتل وقد العالمٌن،

 حاشد من الحق جانب فً الذٌن قتلة من أن وانتشر للناس ظهر مشروحاا  بٌنهم القبابل فكتب هللا رحمه ال سعدان الشقً النقٌب لمكان

 فكذلك المذكورٌن من الظالمٌن جنود قتل ومن السبلم، علٌه اإلمام راٌة قتله وإنما ٌذكر وال قاتله ٌطالب فبل العجم مع الذٌن وبكٌل

 ومناقب ذكرت محامد القبابل هذه لعموم المذكورة المدة هذه فً وظهر الكلمة، جمع من سبحانه هللا هٌؤه مما وكان الضبلل، راٌة قتله



 أبو قاسم الشهٌد صنوه وحً فإنه هللا رحمه الذٌبانً الكثٌري سرعة أبو صالح المجاهد الشٌخ مثل خصوصاا  والعٌون اشتهرت،

 محمد بن صالح الشٌخ أخوه ثم قتبلء، جملة له عد وقد استشهد قاسم الشٌخ أن حتى بالبندق الرمً وجودة بالثبات اشتهر ممن سرعة

 من وكان الذٌبانً الجبري معوضة بن صالح الحاج منهم بهم ٌوثق ممن واحد ؼٌر أخبرنً لقد حتى أخٌه من أعظم اشتهر هللا رحمه

أنهم الجهاد فً السبق أهل  
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 من كثٌراا  أن وؼٌره هو وأخبرنً فرساا، وثمانٌن قتٌل أربعمابة الظالمٌن جند من قتل الذي أن قبلها وما المدة هذه فً له أحصوا

 رزق ممن المذكور هذا وكان هٌبته، من ظهر لما الخصم فٌتركه سرعة أبو أنا: قال ٌناله أن وخاؾ العدو أرهقه إذا كان المجاهدٌن

 وسابر بها ٌتعلق وما الحرب آلة إال ٌطلب فبل العطاء علٌه فٌعرض السبلم علٌه اإلمام موالنا على ٌفد كان ولقد والقناعة، الصبر

 عدة المبلحم هذه[ ;49/ق] فً واستشهد باألوظاؾ، الرمً فً ذكر له ظهر من الٌهود من الذمة أهل بعض أن حتى كثٌرون القبابل

 ٌقاتل من ٌقولون وإنما كثٌراا  علٌهم ٌؤسفون فما مشاهٌرهم ٌقتل كان إنه ٌقولون زهٌر وبنً ذٌبان من واحد ؼٌر سمعت الناس من

 وممن الؽنم، رعاة من حتى ٌنظرونه وال ٌعدونه ال ممن ؼٌرهم اشتهر وقد إال الثانً الحرب ٌقع فما كفاٌتهم وٌكفً قتالهم بعدهم

 المجاهد الحاج مع مؽٌراا  بعضها فً وصل فإنه هللا رحمه الهادي العبلمة القاضً بن هللا عبد الشهٌد العالم القاضً أعٌانهم من اشتهر

 الظاهر، مرهبة ببلد إلى نهم ببلد من الببلد جمٌع من للجهاد الناس فٌؽٌر والبنادق المدافع ضربت إذا كان ألنه هللا رحمه الدٌن شمس

 من قطرة كنسبة ٌذكر مالم مع المذكور أن كما اإلجمال سبٌل على والحوادث الهزٌمة من بعدها كان ما تعالى هللا شاء إن وسٌؤتً

أعلم وهللا. األزمنة وتراخً القضاٌا لتفرق مطرة . 

إلٌه اإلشارة تقدمت كما أٌامها ؼالب فً الحروب شهراا  عشر ثمانٌة الحروب هذه أٌام أن وٌكفٌك . 

(2/142) 

________________________________________ 

[ وادعة حروب ] 

 من قٌس بنً دماج فً الرحٌم عبد قٌام أٌام فً وكان الرحٌم عبد أخبار بعض من جملة تقدم وقد وادعة حروب إلى ولنرجع: فصل

 العجم قبل من الجوفً الحمزي أحمد بن ناصر بن حسن األمٌر فٌها تقدم، كما خمر السبلم علٌه موالنا طلوع قبل محطة صرٌم بنً

 هذا فراسل جماعة منهم قتل وقد الهلكة، فخافوا دماج فً علٌهم ضٌق حتى السبلم علٌه اإلمام فحاربهم العجم أمراء من عدة ومعه

 علً بن محمد العبلمة السٌد إلٌه فدخل واسطة وطلب العجم من معه ومن هو ٌخرج أنه الصلح ٌطلب السبلم علٌه اإلمام إلى األمٌر

 السٌد فترك -المستعان وهللا- وأهله الحق وكراهة العدوان على ومنطو   االختبلؾ كثٌر وكان الخطاب وجرى هللا رحمه عشٌش بن

 والحكم النافعة، والمواعظ الؽرٌبة األلفاظ تتضمن جوابات السبلم علٌه ولئلمام المكاتبة، ودارت الشروط فً ٌتردد وبقً عنده

الكتاب هذا منها السبلم، علٌه مجموعاته بعض فً موجودة وهً البالؽة، : 
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 جدهم على هللا صلوات الطاهرٌن اآلل ةوبقٌ الرسول آل فخر العبلمة السٌد كتاب بلػ اصطفى، الذٌن عباده على وسبلم هلل الحمد

 عام، خٌر بكل الهاطلة هللا ورحمة السبلم بشرٌؾ وأتحفه سعٌه بحمٌد ونفع تعالى هللا أبقاه الحوثً علً بن محمد أجمعٌن، وعلٌهم

 إنكم ثم مجٌب، سمٌع إنه قرٌب عن بالفرج علٌكم ٌمن أن هللا ونسؤل وتحققناه عام، خٌر بكل[ 4:9/ق] الكافلة السابؽة وبركاته

 ،{ُمْسلُِمونَ  َوأَْنُتمْ  إِالَّ  َتُموُتنَّ  َوالَ } باب من فهو المداهنة لكم وال لً ٌحل ال نحو اللفظ من منً جرى ولو السبلمة كاهل على محمولون

ٌَْحَبَطنَّ  أَْشَرْكتَ  لَِبنْ }  من الؽٌب عالم إال ٌعلمه ال ما الرٌب من الناس ومع النفس فً ما على وأنه الرجل جهة من وذكرت{ َعَملُكَ  َل

 تخالطونهم كٌؾ عجباه فٌا الوفاء وعدم األمان من الظالمون وضعه بما لهم الوفاء فً شاكٌن كانوا فإن الطاؼٌة، هذا من اآلالق عدم

 جلود سلخ من المتنوع العذاب من الناس من كثٌر فً أوقعوا وما القوم ؼدر من ٌعلمون ما مع ٌقٌناا  مكره ٌؤمنون من وترفضون

 ومن رأسه، احتزوا عذابه سهلوا ومن المسلمٌن وتوسٌط والنار، والباروت بالقطران والتحرٌق الخوارٌق، على وركزهم األحٌاء

 دفع من وشرعاا  عقبلا  علٌهم بالواجب ٌقوموا لم فإذا مسلم ٌفعله ال مما ذلك وؼٌر وضربوه، وزندوه زنجروه ذلٌبلا  مهاناا  بقاه أحبوا



 لؤلوطان، حباا  بالدنٌة رضوا ولكنهم أرضهم، من ٌهربون ال بالهم فما دٌنهم أصل وعن المسلمٌن سابر وعن نفوسهم عن الضرر

فِْتَنة   َتُكونَ  الَ  َحتَّى َوَقاِتلُوُهمْ : }تعالى لقوله امتثاالا  بالشرٌعة عامل فبل للدٌار، صٌانة المذلة ثٌاب ولبسوا } 
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قال كما حمٌة لهم بقٌت وال : 

سواد على البازي مع خرجت....  نكرتها أو بلدة أنكرتنً إذا  

 السماء فً لهم ٌبقى وال دعاإهم ٌستجاب فبل فٌدعون األشرار هإالء علٌهم هللا لٌسلطن دٌنهم عن وٌذودوا نفوسهم عن ٌذبوا لم فلبن

ْعلَمُ } والوصً وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عن جاء كما ناصر األرض فً وال عاذر، ٌَ ٌَنَقلُِبونَ  ُمنَقلَب   أَيَّ  َظلَُموا الَِّذٌنَ  َوَس }. 

سَ : }تعالى قوله وذكرتم( أشد هو ما علٌهم هللا فتح إال دنٌاهم الستصبلح دٌنهم من الناس ترك ما: )السبلم علٌه علً وعن ٌْ  َعلَى لَ

َعَفاءِ   ادعى بالعلم تعقل من أكثر ولكن كذلك، األمر أن شك فبل مخصص، وال ناسخ لها لٌس وأنه اآلٌة،...{ اْلَمْرَضى َعلَى َوالَ  الضُّ

 وال ٌخرج ال الذي السل به ومن الهم، كالشٌخ الحرب على ٌقوى ال من إال باآلٌة المراد ولٌس ،{َضِعٌفاا اإلِنَسانُ  َوُخلِقَ } الضعؾ

ُهمْ  َتؤْلَُمونَ  َتُكوُنوا إِنْ  اْلَقْومِ  اْبِتَؽاءِ  فًِ َتِهُنوا َوالَ } إنسان منه ٌنجو ؤْلَُمونَ  َفإِنَّ  شاء إن المهدي الولد حدوث وذكرتم{ َوَتْرُجونَ  َتؤْلَُمونَ  َكَما ٌَ

 لذلك[4:9/ق] واذكروا شر، كل من وٌحمٌكم جمٌعاا  وٌقٌكم هداٌة، خٌر وٌهدٌه تربٌة أحسن ٌربٌه فاهلل هذه الزلزلة وقت فً هللا

 عمن ٌتجاوز هللا: أقول ولكن اتفق، الذي بعض اتفق ما األنفار الثبلثة ولوال السابقة الكتب فً له ذكرنا ما ؼٌر ٌسعه ال أنه الرجل

 هللا من الفرج ٌنتظر وكٌؾ النواحً تلك صلحت لقد الظالمٌن للقوم ذكرت الذي الرجل مخالطة ولوال عاب، من نقمة وٌعجل تاب

وقام هللا على توكل من إال الفرج ٌنتظر ولٌس هللا، أولٌاء على هللا ألعداء معٌن وهو  

(2/145) 

________________________________________ 

 وبكٌل حاشد من المواجهٌن مواجهة ولوال الصبلح، فٌه ما إلى وإٌاكم وألهمنا المسلمٌن، شمل تفرٌق فً سعى من شمل هللا فرق هلل،

 المطرودٌن وأثم المسلمٌن دماء فً المواجهون شارك فقد مظلوماا  بٌته من خرج من خرج وال وأصحابه حدقة ابن قبل لما

 ال وهم بؽتة العذاب ٌؤتٌهم أن قبل هللا إلى ٌتوبوا فقل ذلك، من[ هذا إذا{ وآثارهم قدموا ما ونكتب: }تعالى لقوله كاملة وأوزارهم]

انتهى. اشتؽال وعن عجل على وصدر مجٌب، قرٌب إنه والفرج بالنصر وٌمن وإٌاكم ٌعصمنا هللا ٌشعرون، . 

علٌه هللا رضوان الطاهرة ٌده خط من نقل مما لفظه ما المذكور األمٌر مخٌم إلى السٌد إلى أٌضاا  السبلم علٌه اإلمام وكتب : 
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 بابن الملقب علً بن محمد الدٌن عز التقً البر األعلم السٌد ووكلت سبحانه هللا استخرت هللا شاء إن باهلل المنصور وحده، هلل الحمد

 إال إله ال الذي وهللا قل: ٌقول أن وذلك الحمزي المنصوري الناصر بن الحسن الدٌن شرؾ األعظم األمٌر على العهد ٌؤخذ أن عشٌش

 بنً لقبابل ملزم أو الظالمٌن، حرب فً بنفسك بالفتح مبادر وأنك الشروط من الوالٌة كتاب فً اإلمام وضعه بما لواؾ إنك هو

 أرجاسهم، من هللا طهره بؽربان من على اإلمام عسكر مع والؽارة لئلمام، والتنصٌر الظلمة على الخبلؾ بإظهار أمكن ومن صرٌم

 بربت فقد اإلمام على ومحقاا  ؼدراا  ناو أو العهد من أظهرت ما خبلؾ ناو أنك هللا علم وإن: المذكور السٌد فلٌقل األمٌر ذلك فعل فمتى

 بعضاا  لبعضنا وكنا وضعناه ما هللا شاء إن بٌننا تم فقد ذلك فعل فمتى وقوتك، حولك على واتكاالا  هللا على استعبلء وقوته هللا حول من

 ظفار إلى انتقاله فالملٌح معنا بالقٌام صرٌم بنً بإلزام ٌبادر أن هللا حفظه األمٌر اختار ومتى الشاهدٌن، خٌر وهللا والساعد كالعضد

انتهى. العالمٌن رب وصبلة المصلٌن صبلة أفضل المقدس مشهده صاحب على وحرسه، هللا طهره . 
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[ صعدة القاسم بن علً دخول ] 



صعدة ببلد محمد بن القاسم باهلل المنصور اإلمام بن علً موالنا دخول فٌه نذكر: فصل . 

 ببلد إلى المإمنٌن أمٌر بن علً اإلسبلم جمال اإلمام ولد وصول ذكر: طوٌل كبلم من معناه ما به هللا نفع[ 4:4/ق] أحمد السٌد قال

 من وزهاء الحٌدانً، إبراهٌم بن علً الدٌن جمال العبلمة كالسٌد العٌون من جماعة وأصحبه التكلٌؾ أول فً وهو صعدة خوالن

 صعدة ببلد فً فإن األتراك إلى مشابخهم بمٌل إلٌهم التفات خوالن من ٌحصل ولم بندقاا  خمسٌن نحو منهم رجبلا، وخمسٌن مابة

 صاحب هوس بن جراد بن محمد األجل الشٌخ إال المشابخ إلى واإلحسان والجزم الحزم أهل ومن والٌهم وهو التركً محمد األمٌر

 ورجع ٌتمكن فلم ساقٌن ببلد لفتح عسكراا  اإلمام ابن أرسل ثم وآوى، فنصح الفٌش ٌلً مما وبلده األتراك، من خابفاا  وكان الزبٌر، آلة

 ٌسمى مكان إلى السبلم علٌه اإلمام ابن وقصدوا حٌدان بكاشؾ واجتمعوا حٌدان إلى األتراك من صعدة من المحطة ونفدت عسكره،

 وهو العر ٌسمى موضع إلى اللٌل فً فانتقل الماء من ٌحصروه أن فخاؾ بعٌد من ٌحمل ما إال فٌه ماء ال المكان هذا وكان الذراع،

 اإلمام ابن بوصول راضٌن ؼٌر وأهله حٌدان فً األتراك مع المكان ذلك أهل ومشابخ الفجر قبل فوصلوه ذإٌب بنً ببلد رأس

 للقتال ٌصلح ال والموضع متؤهبٌن ؼٌر وكانوا بؽتة حٌدان من الترك بوصول إال الشمس شروق بعد اإلمام ولد شعر فما وأصحابه،

 ٌؤكلون ال ٌومٌن زهاء وأصحابه اإلمام ابن وبقً الخٌل، وملكوا حرب مناوشة ووقع الوقت، ذلك فً ٌقصدونهم ال الترك أن لظنهم

وبقً فؤجابهم ببلدهم إلى عوده ذإٌب بنً بعض رجح ثم اللحم، إال  
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 أصحابه السبلم علٌه اإلمام ابن جمع ثم الظاهر، ؼزوة وتخوٌؾ خوؾ على فكان عنه مابلٌن األتراك مع ومشابخها فٌها، متردداا 

ا  الٌمن من مدد وصله وقد ذبٌب بنً من أمكنه ومن  سوق من قرٌباا  موضعاا  وقصد الشرؾ ببلد من وؼٌره الشاهل جهة من أٌضا

 وأصحابه اإلمام ابن ورجع أنفار، ثبلثة منهم وقتلوا أموالهم المجاهدون فؽنم المتؽلبٌن من جماعة وفٌه الحقار ناحٌة فً وهو الظاهر،

 بن هللا عبد الشٌخ أخرجوا أن بعد األتراك عّمره كان وقد محضان، ٌسمى ذإٌب بنً أعمال من موضعاا  قصد ثم ذإٌب، بنً إلى

 ابن دخول على خاطبوا أنهم ؼٌر ٌقدر فلم ألخذه اإلمام ابن ألب وقد برط فً السبلم علٌه اإلمام بقاء وقت ذإٌب ببلد من الطٌر سعٌد

 ابن فؤمر األتراك عند إلى صعدة إلى شٌخهم هرب بل ٌفعلوا فلم اإلمام ولد إلى منهم الشٌخ ومواجهة أهله وسبلمة الحصن اإلمام

 الفرخً، ٌسمى موضع إلى ذإٌب بنً رأس إلى اإلمام ابن وانتقل أهله، وبٌن بٌنهم لعداوة القبابل فؤخربه بخرابه[ 4:5/ق] اإلمام

للمجاهدٌن األرزاق وكثرت الببلد أطراؾ من إلٌه وأقبلوا اإلمام لولد ورهبة رؼبة الجهة تلك أهل مع ووقع . 
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[ العر ؼزوة ] 

 اجتمع والواجبات بالحقوق خوالن ببلد من الوفود ووصلته صٌته وارتفع علٌهم اإلمام ابن أمر وعظم األتراك على الضرر وقع لما

 فلما العر، من قرٌباا  الفرخً المسمى الموضع فً اإلمام ابن وكان علٌه، قادرون أنهم واعتقدوا ذإٌب ببلد إلى قصده على األتراك

 أهل من محبته خلصت ومن وأصحابه اإلمام ولد خلفهم ذإٌب بنً إلى ٌصل الذي النقٌل ٌطلع أولهم وشرع الوادي عسكرهم نزل

 عمر ذرٌة من القرشً العلفً عبد بن محمد الفقٌه وهو حٌدان والً وهو ربٌسهم فٌه الذي األتراك مركز وقصد العر إلى الجهة تلك

 أرسل كان قد ألنه وؼٌرهم وخواصه قلٌلة جماعة إال معه ٌبق ولم حٌدان من قرٌباا ]........[  ٌسمى موضع فً وكان العزٌز، عبد بن

 السبلم علٌه اإلمام ولد بهجوم إال وأصحابه محمد الفقٌه ٌشعر فلم وأصحابه اإلمام ابن تستر سحاباا  هللا وأرسل ذإٌب، بنً عسكر

 من قرٌب حصٌن بموضع والذوا جماعة منهم وقتل بالبنادق، علٌهم والرمً والهزٌمة الهرب من إال ٌتمكن فلم معه ومن هو علٌه

 فاستنقذوهم حٌدان من ؼارة إلٌهم فوصلت الهبلك، على العدو وأشرؾ القتال واشتد اإلمام، ابن حمهم وال إلٌه والتجؤوا فدخلوه حٌدان

 إال حٌدان وصلوا فما مؽٌرٌن فرجعوا ذإٌب بنً نزلوا الذٌن األتراك عسكر فً الصرٌخ ووقع والتً، اللتٌا بعد الموضع ذلك من

 أحبوهم وقد ذإٌب بنً رجعوا ثم أٌاماا، الببلد أطراؾ فً ٌترددون وأصحابه اإلمام ابن وبقً ذإٌب بنً هللا وسلم الثانً الٌوم

 وتقدم اإلمام ابن فتلقاهم ؼٌرهم ومن البنادق أهل من رجل مابة نحو السبلم علٌه اإلمام عند من مادة وصل ثم حسنة، مقابلة وقابلوهم

ببلد إلى بهم  
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________________________________________ 



 أن وأراد خوالن من وأٌؤسوا وعدوه ما أخلفوه وصلها فلما خوالن، من كثٌر بمشورة حٌدان أسفل إلى تقدم ثم موهرة ثم الجعاشن،

 وهم العدو علٌهم فهجم أصابع ست أبو المإٌدي ٌحٌى الشرٌؾ مع صعدة من محطة ووصلته جماعة، بنً ببلد إلى النوعة من ٌخرج

 ورابهم من العدو فؽشٌهم بالبنادق ٌترامون ساعة المكان ذلك فً وثبتوا للقتال وتحرفوا القرٌة فوق أكمة إلى فاعتزوا تعببة ؼٌر على

 الجوع أجهدهم وقد جماعة بنً إلى ماماإل ابن وتوجه أنفار، ثمانٌة زهاء القرٌة تلك[4:6/ق] أهل ومن منهم وقتل علٌهم، وكبر

 السبلم، علٌه لئلمام محبة أهل وكانوا بهم واحتفلوا بقراهم فقاموا ضباعٌن ٌسمى سوٌد بنً ببلد شق من موضع فً فؤمسوا والتعب

مكان كل فً اإلمام بحرب الشتؽالهم قوٌة لٌست األتراك ٌد وكانت . 

(2/151) 

________________________________________ 

[ المجمعة ؼزوة ] 

 بعض األتراك أعطاه وقد اإلمام معارضة فً ذكره تقدم الذي المإٌدي علً بن هللا عبد السٌد ؼزو السبلم علٌه اإلمام ولد اجتمع ثم

 أٌدي من علٌه ٌقدر فلم مالهم بعض لهم ٌرجع اإلمام ابن وأراد كلها المجمعة ونهبت فهرب النذٌر فجاءه إلٌهم معتز   وهو الببلد تلك

وبوصان رؼافة وإلى حاشر، ببلد وإلى قطابر، وإلى قمبل هجرة إلى اإلمام ابن انتقل ثم القوم، . 

(2/152) 

________________________________________ 

[ رؼافة ؼزوة ] 

 عشر خمسة وحاصرهم أجابه بمن علٌهم أطلق الوادي فً توسطوا فلما رؼافة، إلى فؽزوه اإلمام ابن أمر علٌهم عظم األتراك إن ثم

 من منعهم إلمام ابن وأراد إلٌهم وخرجوا كثٌرة جموعاا  صعدة من جمعوا األتراك إن ثم رإوسهم، واحتزت جماعة منهم وقتل ٌوماا 

 قطابر رسل وجاءت أنفار، ثبلثة أصحابه من واستشهد عظٌم، حرب ووقع ذلك على وأصحابه هو ٌقو فلم بالمحصورٌن االتصال

 اإلمام ابن فوصل األتراك علٌهم ٌستدعون أنهم وخافوا نصر آل وبٌن بٌنهم لعداوة به وٌستؽٌرون ببلدهم إلى اإلمام ابن ٌستدعون

 فٌها قدم التً اللٌلة صبٌحة العدو باكرهم ثم ؼٌر، ال حباا  إال العسكر ٌؤكله ما ٌجدوا ولم هربوا قد أهلها فوجدوا قطابر إلى معه ومن

 وأصحابه اإلمام ابن فعاد قطابر العدو ودخل حرب مناوشة فوقع الببلد أهل الختبلل ٌتؤت فلم قطابر فً ٌثبت أن اإلمام ابن وأراد

 ٌسمى موضع إلى الرابع ولٌلة الثالث الٌوم ثم عباد، بنً بعض إلى ساروا ثم].......[  ٌسمى موضع فً فؤصبحوا ذإٌب بنً إلى

 المحروسة شهارة إلى واجباتها وساق فٌها واستقر ذإٌب، بنً إلى ثم ؼربان بنً إلى ثم الترك، ببلد من وهم خوالن ببلد من الكرب

ذلك بعد أمنهم ثم وؼنماا، بقراا  وأخذ الصوفٌة، من قوماا  الحقار ببلد إلى أخرى مرة ؼزا اإلمام ابن إن ثم باهلل، . 

(2/153) 

________________________________________ 

[ الرعا جبل وقعة ] 

 أفقرتهم لما إلٌه والجبٌن به مستؽٌرٌن ومشابخهم الرعا أهل من جماعة وصل أنه وذلك الرعا، جبل وقعة: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 وجمع للؽارة،[ 4:7/ق] ذإٌب بنو وصله وقد الفواطم موضع فً صار حتى فسار األتراك على الخبلؾ وأظهروا األتراك دولة

 الشٌخ ٌسمى الرعا جبل من شٌخ وكان الرعا، جبل وقصدوا كثٌرة، جموعاا  وصاروا وخوالن ورازح صعدة من جموعهم األتراك

 المراكز فً وهم اإلمام ابن أصحاب شعر فما الرعا جبل أوصلهم حتى فدلهم اإلمام ابن عند الذي للشٌخ معارضاا  فاضل بن إبراهٌم

 وأراد رإوسهم، واحتزت رجبلا  عشرٌن زهاء منهم واستشهد كبٌرة، هزٌمة فانهزموا ظهورهم وراء من والقوم إال العدو مواجهٌن

 امتحن كبٌرة قضٌة وكانت الرعا، جبل فً والنهب الخراب ووقع األمر قضً وقد إال ؼارته وصلت فما بنفسه إلٌهم الؽارة اإلمام ابن

مدة فٌها وبقً ذإٌب بنً إلى اإلمام ابن رجع ثم المجاهدون، فٌها . 

(2/154) 

________________________________________ 



[ وادعة إلى والده عند إلى اإلمام ابن علً رجوع ] 

 ؼربان بنً ببلد من المشرق جانب إلى عنهم فتؤخر طرٌقٌن من وجاءوا متكاثفة محاطاا  ذإٌب بنً إلى علٌه جمعوا الترك أن وذلك

 بن علً الدٌن جمال العبلمة الفاضل السٌد كلها الحروب هذه فً له المبلزم وكان وؼنماا، بقراا  وؼنم خوالن إلى وؼزا أٌاماا  وتردد

 بقاء وكان وادعة، ببلد إلى اإلمام إلى عاد والمدد الناصر وقل الفٌش من تعب ولما وقرابته، إخوته من وجماعة الحٌدانً إبراهٌم

 وألؾ عشرة ستة سنة رجب شهر إلى[م9848 ٌناٌر] وألؾ عشرة أربع سنة رمضان شهر من سنتٌن ٌلٌها وما ذإٌب بنً فً اإلمام

انتهى. الفابدة اجتماع لقصد به هللا نفع المذكور السٌد رواٌة من بالمعنى هذه وجمعنا ،[م9849 اكتوبر] . 

(2/155) 

________________________________________ 

[ وادعة فً اإلمام أخبار ] 

 وؼٌرهم العجم من معه بمن حسن األمٌر أعنً المذكور خروج على الصلح انعقد ثم وادعة، فً السبلم علٌه اإلمام أخبار إلى رجعنا

 فطلبها السبلم علٌه اإلمام من أثقاله تحمل كثٌرة جماالا  وطلب الجوؾ إلى ٌنحدر وهو بؤصحابهم ٌتصلون العجم ترفق ثم ظفار، إلى

 أهل معظم وهم وادعة ثمرة وهو العنب صرٌم أٌام الوقت وكان الببلد، فً وقلتها للمشاق مشقة على فحصلت السبلم علٌه اإلمام

 المتصلة خٌار ببلد من الحسفة قرٌة فً السبلم علٌه اإلمام وكان أعنابهم، صرٌم إلى وبادروا الصلح المذكورون فاؼتنم الجهاد

 رحمه الوالد فؤخبرنً المراتب فً لتفرقهم أٌضاا  قلٌبلا  المهاجرٌن من المتطوعة وكان أكثر، أو أمٌال ثبلثة دماج وبٌن وبٌنه بوادعة

 عند المهدي بن علً الصنو وبقً السبلم علٌه اإلمام عند من قرابته من وفبلن المهدي بن مطهر والصنو أنا خرجت: قال تعالى هللا

 وفً الظل ذلك فً[ 4:8/ق] لننام ورفٌقً أنا فاتكٌت ظبلا  فٌها ورأٌت البلد ٌدي بٌن عنب جدار من قربت فلما السبلم، علٌه اإلمام

 إلى رجعنا ما: مقسماا  وقال الرجال، ورقاعات والحدٌد لجامها وقلقلة الخٌل حوافر سمعنا علٌه نحن ما على عبرنا آخر موضع

 وال السبلم علٌه باإلمام الفتك ٌؽتنم الخٌل أول وكان الشقً، األمٌر هذا ؼدر وقد السبلم علٌه اإلمام وبٌن بٌننا الخٌل وأول إال سبلحنا

 الخٌل، نرجم وأخذنا صؽار آكام إلى فملنا: قال أحداا، ٌتركون ال حتى البلد خارج هو من ألخذوا أرادوا لو فإنهم ؼٌره لهم ؼرض

كان ولقد وٌضرب، ٌرجم وؼٌرها بالبندق البندق صاحب ٌدافعون كذلك عنده ومن نفسه، وٌعرؾ وٌنتمً ٌرمً اإلمام فرأٌت: قال  
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________________________________________ 

 وقت كل وفً هللا، رحمه قتل حتى باألخرى وٌضرب ٌؤخذونها ال الطاسة عن بٌد ٌدافع األهنوم من مطهر ابن الطاسة صاحب

 القتال بعد األدبار وولوا الفرار إلى وركنوا الظالمون انهزم ثم المراتب، من وؼٌرهم وادعة من تتصل الؽارات تكثر الحق وجنود

 جمال الحبر كالسٌد المقام ذلك فً نفوسهم كثٌرون وذكر الكثٌر، الظالمٌن ومن جماعة، واسشتهد مزٌد، علٌه ال الذي والدفاع الشدٌد

 بن علً العالم القاضً عمه وابن الرجال أبً بن هللا عبد بن الهادي العبلمة القاضً الفقهاء من وؼٌره العبالً صبلح بن علً الدٌن

 بٌوت من بٌت فً أنفار سبعة منهم اقتطع قد وكان علٌهم، وأمسوا دماج فً علٌهم خٌموا حتى علٌهم زالوا فبل وؼٌرهم، أحمد

 المتقدم المحرابً محمد بن أحمد الشهٌد العبلمة للسٌد القاتل أنه عرؾ من فٌهم فوجد اإلمام حكم على المجاهدون فؤنزلهم األعناب

 وأراد جداراا  ووثب الرباط الشقً هذا فقطع ٌسارع لم بقتلهم أمره الذي فكان: قال عنقه، بضرب اإلمام فؤمر المنتاب مسور فً ذكره

 وقال بالجنبٌة آخر طعن ثم نصفٌن، فقطعه الهواء فً وضربه السٌؾ امتشق قد السبلم علٌه اإلمام فرأٌت قال قرٌب، والعدو النجا

 خمر طلوعهم على أخرى مرة الخطاب فجرى صبرهم وقل الناس شرارة عرؾ السبلم علٌه إنه ثم عنده، من فقتلهم دونكم

 خمر، من انهزموا علٌهم الرحٌم عبد خبلؾ من تقدم ما واتفق إلٌهم صار ولما كثٌرون، وهم والعرب العجم من فٌه بمن واجتماعهم

 شظب جهات إلى السراٌا وجهز خمر فً السبلم علٌه اإلمام استقر ولما تقدم، كما فهدمه دماج إلى السبلم علٌه اإلمام موالنا تقدم ثم

شمس الحاج إمداد من تقدم وكما البون، وببلد  

(2/157) 

________________________________________ 

 من نقلته مما[4:9/ق] الدٌن سعد بن أحمد العبلمة القاضً قال وبكٌل، حاشد ببلد من معه ومن الطٌر هللا عبد بالشٌخ هللا رحمه الدٌن

 أنه هللا رحمه والدي أخبرنً ما ذلك من: فقال السبلم علٌه اإلمام كرامات من كثٌراا  ذكر وقد شفاهاا  أٌضاا  منه وسمعته بلفظه خطه

 وبٌن بٌنهم لدروٌش مقاببلا  علٌه هللا رضوان عواض بن أحمد الدٌن شمس الحاج وكان الظاهر جهة فً السبلم علٌه اإلمام مع كان



 بباروت برٌداا  السبلم علٌه اإلمام فؤرسل وأصحابه الحاج على مشفقاا  السبلم علٌه اإلمام وكان برٌد، نحو السبلم علٌه اإلمام

 والظلمة هو احترب الحاج أن رجل أخبرنً: وقال ورجع البلد خارج إلى البرٌد فخرج المؽرب وقت أول فً وذلك ورصاص

 بما ٌخبرون المبشرون ووصل الرسول وصول فٌه ٌمكن الذي الوقت إلى فلبثوا بالعزم اإلمام فؤمره كثٌراا، قتبلا  منهم وقتل وهزمهم

 القادر فسبحان بعٌنه الرجل ذلك فٌه أخبر الذي الوقت فً اللٌلة تلك المؽرب أول فً والقتل الظلمة فً الهزٌمة وقعت وأنها به، أخبر

 أضعاؾ تكتب لم التً فالقضاٌا وإال ذكره عند فذكرناها دماج فً كانت القصة أن التظنن جهة على هللا عافاه وأخبرنً ٌشاء، ما على

مطرة من قطرة كنسبة: محمد بن أحمد العبلمة السٌد موالنا حً قال كما ٌذكر لم فٌما المذكور أن تكرر كما . 
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________________________________________ 

 بن ٌحٌى بن هللا عبد األمٌر بنظر وببلدها جعلوها إنهم ثم علٌها، العجم استٌبلء ذكرنا قد باهلل المحروسة شهارة أخبار إلى ولنعد

 وبكٌل، حاشد مشابخ من وآخران األبٌض، ناصر الشٌخ ٌسمى الكلبٌٌن من العرب من وشٌخ العجم من آؼا خاصة رتبة وفٌها المعافا

 محكمة عمارة وعمروها النصر بباب المشهور الكبٌر المدرج وأصلحوا وعمروها لحفظها نفر مابتً من نحواا  إلٌهم وانضموا

 والنافر والمحطة والناصرة سعدان عمابر ؼٌر من وداراا  السر، وفً الفتوح باب وفً النصر، باب وفً العقبة دار دوراا  فٌها وجعلوا

ا، عرباا  محطة فً المعافا بن هللا عبد بن براهٌمإ األمٌر الهجر فً وكان الكثٌرة، بالشحنة وقووهم  السودة، فً هللا عبد واألمٌر وعجما

 بن مطهر صنوه وأرسل الرحٌم عبد قام فلما تقدم، كما حمزة بنً نجد إلى المحطة من معه بمن الهجر من إبراهٌم األمٌر طلع إنه ثم

 عبد عسكر من باهلل المحروسة شهارة حاصر من أرسل ثم ، عبلء ابن بٌت إلى ملك حتى ٌده وامتدت ظلٌمة أبرق إلى الرحمن عبد

 مع بمواصلته وٌؤمرهم بإجابته الناس ٌكاتب السبلم علٌه واإلمام وٌعتمده، وٌخطب له وٌنصر اإلمام ٌكاتب ذلك مع وهو الرحٌم

 الذي أنه خفٌة السبلم علٌه اإلمام المعافا ابن فراسل علٌهما، الحصار وطال وشهارة السودة انحازت حتى مكابده من االحتراز بعض

 وٌكون لٌكون المعافا بابن ظفرت لبن ٌتحدث كان الرحٌم عبد فإن والعواقب الرحٌم عبد من مخافة إلٌه وٌعود شهارة حصار ٌتولى

 علٌهم، واستولى أذلهم شهارة ملك إذا أنه الرحٌم عبد من خافوا المحبة وأهل األهنوم واجهوه إنهم ثم هو، إال ٌفعلها ال التً المثلة من

به واثق هو وال بمكره عارؾ السبلم علٌه واإلمام حقاا، وال سابقاا  منه كان كما السبلم علٌه اإلمام على ٌخرج ثم . 
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________________________________________ 

[ المعافا بن إبراهٌم األمٌر وأسر شهارة تسلٌم ] 

 وٌفخم السامعٌن عند الرحٌم عبد ٌكبر السبلم علٌه اإلمام سمع أنه هللا رحمه الرجال أبً نب أحمد بن علً العالم القاضً أخبرنً

 ٌحرك السبلم علٌه فرأٌته قال سبحانه، باهلل ثق المؽرور هذا تعظٌم من أكثرت هذا ٌا: اإلدالل كبلم سبٌل على له فقلت: قال أمره،

 المعافا بن هللا عبد واألمٌر قال، كما أو مواالتهم فتخلص عظمته ٌرى من تشدٌد أردنا وإنما باهلل والثقة ذكرت كما هو: وٌقول رأسه

 الجٌوش من هللا رحمه ال سنان عند من له ٌجتمع بما خبلصهم من ٌرجوه لما وتمهٌد شهارة فً من على تهوٌن منه ذلك أنما مضمر

 عبد بن مطهر األمٌر لمعاونة األعٌان من جماعة بعث السبلم علٌه اإلمام أن األسباب لهذه فاتفق شهارة، عن لٌفرج المتظافرة

 الدٌن جمال الشٌخ إال كراهة له وفٌهم السبلم علٌه لئلمام مخالفة وهان بنً المشابخ من كان ثم عذر، ببلد إلى والٌاا  وأرسل الرحمن

 وحمله علٌه هللا رحمة الحسن موالنا مع علً بن وهان الشٌخ وأسر سبحانه، هلل ونصحوا جاهدوا أنهم تقدم فقد ووالده وهان بن علً

 هللا قدس المإمنٌن أمٌر بن الحسن العادل الملك الكامل السٌد المجاهد ولده السبلم علٌه اإلمام فؤرسل الروم إلى اإلمام مع العجم

 إلى فهو هدمه ثم علٌهم، فؤخذه الصرارة المسمى وهان ابن حصن إلى فتقدم أمكن من إلٌه وضم الشباب عنفوان فً وكان روحه،

 ثم صبلح، بن قاسم الشٌخ ومن منه كان اآلخر وهذا فقط، مجلً الشٌخ من لخبلؾ األول فإن األول، ؼٌر الخراب وهذا خراب، اآلن

اإلمام وتقدم فؤخذها الرحٌم عبد جنود من محاصرون للعجم رتبة فٌها وكان السخدا جمٌمة فؤخذ تقدم  
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 شهارة فً المعافا ابن انحاز وقد ٌوماا  عشرٌن من نحواا  وبقً إلٌه تقدم فإنه ذٌبٌن فً السبلم علٌه اإلمام وكان األثر، فً السبلم علٌه

 حتى[ ;:4/ق] المعافا ابن مع إلٌهم انضاؾ ومن أهلها شحنتها على اجتمع ألنه أخذها سرعة سبب فكان معه الذٌن العجم جمٌع فً

 وبٌنهم بٌنه والخطاب األهنوم حواز فً ٌتردد السبلم علٌه واإلمام كبار، ثبلثة الملح األوقٌة وبلؽت الدواب، ولحوم الكبلب أكلوا لقد

 من أكثر حصارها وكان عٌسى، السٌد ذكره كما[ م9848 دٌسمبر] وألؾ عشرة خمس عام من شعبان شهر فً فٌها من تسلم حتى



 لحم من بقٌة ومعهم العجم من كثٌراا  رأى أنه هللا رحمه المهدي بن علً الدٌن جمال السٌد الوالد فؤخبرنً الخرٌؾ، أٌام وكانت سنة

 لقد حتى ظاهراا  فؤراقوها: قال بإراقتها، السبلم علٌه اإلمام فؤمرهم باقٌة الخمور وأن الؽاٌة إلى صورتهم تؽٌرت وقد ٌؤكلونها الكبلب

السبلم علٌه حمزة بن هللا عبد باهلل المنصور اإلمام بقول ٌتمثل السبلم علٌه واإلمام حساا، لجرٌها سمعوا : 

ننفٌها حٌن إال الفواحس وال....  نهرقها حٌن إال الخمر نعرؾ ال  

 فً علٌهم وتشدد االعتقال فً شهارة أهل أٌدي فً فجعله المعافا بن إبراهٌم األمٌر إال مؤمنهم إلى وسرحهم فٌها كان من وأمن: قال

هللا رحمه العبالً صبلح بن علً الفهامة البحر العبلمة السٌد قول الشعر من شهارة فتح فً قٌل ومما حفظه، : 

ومقصدي سإلً أوالك لمن وحمداا ....  محمد ابن ٌا الفتح بهذا هنٌباا   

ومعتدي ولً من إٌاس وبعد....  وموعداا  الزمان فً عهد بعد على  

ٌد عن والفتح والنصر الثناء فنلت....  عزٌمة بصدق العلٌا إلى وثبت  
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التردد فً أقوالهم تستمع فلم....  دونها صدك الناس جمٌع ورام  

مرتدي بالحوادث ألنً دعونً....  علٌهم منك الكل جواب وكان  

ؼد فً هللا ٌحدث قد تٌؤسوا فبل....  جازم كلمة باألمس لهم وقلت  

ومشهد مؽٌب فً هذا لنٌلك....  راجٌاا  كنت مضى فٌما أننً على  

المتهجد العالم دعاء ٌجٌب....  إنه الحق قولك ربً وصدق  

مفسد ؼٌر مصلح جود شآبٌب....  شهارة جنبً المسطور الجبل سقى  

مورد أي لهم ورد الورى ؼٌاث....  جاءهم ٌوم المنى نٌل جاءهم لقد  

ردي مذهب وذى جور ذي كل نفى....  به لنا اإلله منَّ  هدى إمام  

أحمد آل من الفٌاض العالم هو....  حٌدر آل من المنصور القاسم هو  

الندي كفه ندى من الٌتامى وأؼنى....  والنهى والعلم والفضل التقى فً نشؤ  

وحسد آعاد من قوم رؼم على....  ظهوره العالمٌن جمٌع لهن  

[ 4;4/ق ] 

موعد كل فً والصدق الوفاء حلٌؾ....  عصره أهل على الكبرى الحجة هو  

التردد خاصٌن قدٌماا  ووداا ....  صحبة فٌك لً تنس ال سٌدي أٌا  

ٌدي مكلت ما األسواء من فداك....  ووالدي وأهلً وأوالدي فإنً  

كالمقٌد هاهنا فإنً أؼثنً....  وصحبتً منك والسبطٌن بحقك  

متجلد العدا بحر فً وآخر....  موثق الحبس فً منك سلٌل وحق  

المقٌد كالبعٌر تتركنً وال....  معجبلا  للببلد بوال وبادر  



المتفرد الواحد رضى رجاء....  صابراا  الضر على الماضً فً كنت لقد  

مصمد لدٌك حوض من الشراب إلى....  لعاطش إنً الخوؾ زوال وبعد  

ٌد عن للبرٌة دعاء وهذا....  عصره ؼوث ٌا الدهر بقاء بقٌت  
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[ شهارة أوضاع ] 

 مملوءة جفنة السبلم علٌه لئلمام وصل أنه حتى العنب إال الناس قوت ؼالب كان ما: قال السعر، مرتفع الوجود قلٌل الطعام وكان قال

 ما عنده لمن قال السبلم علٌه اإلمام رآه فلما هللا، شاء ما إلٌه الحاجة من وبنا: قال الخواص، بعض من األهنوم حق من ونشوفاا  لحٌحاا 

 رأٌت، فٌما الخٌر: فقلنا لها؟ هذه نفرق تؤذنون العنب تؤكل وال الجوع، من تلفت قد العجم سناجٌب من هرر بقٌة هاهنا قوم ٌا: معناه

 فٌها، ذلك ٌقسم وجعل ففعلنا ضعٌفة هً وقد بعضاا  بعضها تهلك حتىبل واحدة منكم واحد كل ٌقبض بؤن أعٌنونً: السبلم علٌه فقال

 دبر وقد المسارحة فً ٌعشر الرحمن عبد بن مطهر باألمٌر وإذا المٌدان جانب إلى بنا وخرج: قال العنب، إال شًء ؼٌر من وأمسٌنا

 السودة حصار وعٌن ٌتعداها وال شهارة لزم فً علٌه مشدد الرحٌم عبد أن وذلك دبروه، ما ؼٌر سبحانه هللا وأراد أمراا، وإخوته أمراا 

 قد هذا ومطهر السوء، صنوه وفً السبلم علٌه اإلمام فً مضمر وهو السبلم علٌه لئلمام تكون ال شهارة ٌحفظ وأن آخرٌن على

 خاؾ حتى ٌعدونه وهم منهم كان وسنجقاا  الشرؾ وببلد شهارة له جعلوا إذا أنهم سراا  الترك وٌكاتب تقوٌته فً فؤخذ أخٌه حال عرؾ

 لكثرة أخٌه من أٌضاا  وخاؾ بشظب، اتصالهم ٌمنع عبلء ابن بٌت إلى عسكره جمهور فؤرسل ٌستوثق أن قبل به ٌؽدرون ال منهم

 من األسباب هذه فكانت شهارة حصار من ٌكمل من معه بقً فما منها ٌؽزوه أن مخافة حجة طرٌق ٌحرس من فؤرسل علٌه العٌون

 كسى[ 9;4/ق] السبلم علٌه أصحابه من الثقات أخبر ولقد سبحانه، باهلل ثقته مع شهارة حصول على السبلم علٌه لئلمام المعٌن

إذ وهو وبشٌر  
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 أخذ وبعضهم استبعاداا  ٌهزأ كان أصحابه بعض أن حتى هللا شاء إن لنا عمروها: وقال الظالمون فٌه عمر بما أعلموه لما برط فً ذاك

 اإلمام من حفظها لعدم ٌهمله ال وأنه أخٌه من مطهر األمٌر خاؾ فٌها وصار السبلم علٌه شهارة استعاد فلما دورها بعض فً خطاا 

 األمراء من فٌها من واستنقاذ لحفظها مقصدهم أعظم فإنها فٌها ومن شهارة أخذت وقد شرطوه بما له ٌوفون ال الترك أن وعرؾ

 الجمٌع، من نفسه ٌحفظ إلٌه ووصولهم للترك وتعطٌلها القتال ترك فً أمارة خواتم عسكره لجمٌع وأرسل المسارحة، إلى صار

 ابن اتصل وقد السودة فً واألخرى المسارحة فً التعاشٌر رأٌنا ولما قال السبلم، علٌه اإلمام ضره والٌخاؾ نفعه ٌرجو من وأقرب

 لعدم تفرقوا القبابل ألن بالكثٌر السبلم علٌه اإلمام عند وما تعاشٌرهم المسامع صكت لقد حتى بالسودة السلطانٌة والجنود المعافا

تقدم كما شًء فٌها وال شهارة دخول بعد ٌؤكلون ما وجود . 
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 تسكن هللا سبحان ٌا: له وقلت تقدم، ما وٌسمع ونواحٌها السودة إلى ٌنظر وهو إلٌه فتقدمت: المهدي بن علً الدٌن جمال الوالد قال

 فً الذي هذا على بنا فسر نفعل ذا وما أٌدٌنا من لٌؤخذها العدو أقبل لبن واحدة لٌلة قوت فٌها ما شهارة وهذه الحال هذا على وتستقر

 بعدها الظالمون ٌدخلها ما باهلل وأقسم تخؾ ال: ضاحك وهو فقال: قال وكذا، ناجزناه علٌنا هو وإن وكذا، وصلنا منا هو إن المسارحة

 وتعظٌمهم العجم من تقدم ما سمعت وقد ظلٌمة من المدابر فً وهو أو هذه فً السبلم علٌه اإلمام أن أٌضاا  هللا رحمه وأخبرنً أبداا،

 أو فقرأناه، األول مجلسه ؼٌر مكان إلى وقام الدواة فً وتركه شٌباا  قرطاس فً فكتب أمرابهم من المشهور دروٌش األمٌر لوصول

قوله هو فإذا اقرأوه قال : 

قبٌح كل وأهل العلوج نصروا....  جدهم شقاوة من النواصب إن  

المنطٌح بساحة النازلون....  واالهم من وطاح الخباث طاح  



حً حً حً بقولهم الحقٌق وهو....  موالهم لؽٌرهم القابلٌن  

محاطهم فٌها نزل السودة ؼربً قرٌة والمنطٌح المذكور دروٌش بؤمٌرهم التعرٌض حً حً حً: بقوله السبلم علٌه اإلمام أراد . 

 أصحاب هزٌمة بعد باهلل المحروسة شهارة فتح أٌام هللا لعنه سنان وجهه هللا رحمه ال دروٌش األمٌر إن: عٌسى السٌد قال

الرحٌم عبد األمٌر[4;4/ق] . 

 عبد من الخوؾ من شهارة إلى السبلم علٌه اإلمام بقدوم األهنوم عامة فرح مثل أر لم: البرٌشً علً بن صبلح الفاضل الفقٌه قال

والترك الرحٌم . 

(2/165) 

________________________________________ 

 فتح ما نحتاج: لوقا األهنوم مشابخ جمع اإلمام إن: قال هللا رحمه الرجال أبً بن أحمد بن علً الدٌن جمال العالم القاضً وأخبرنً

 إلى فاجتمع لها الرسول وكنت اجتمع حتى المد ٌسلم من الناس من زبدٌاا  ثبلثٌن من نحواا  ففرقوا: قال شهارة، ٌحفظ لمن طعاماا  هللا

 كوكبان من ولده به لٌستخرج حفظه فً طامع وهو المعافا ابن بحفظ علٌهم وتؤكد حفظها لمن قوتاا  فجعله دونه أو القدر ذلك شهارة

 ووكل السودة، فً ممن األطراؾ بحفظ المراتب وأقام علٌها وولى ظلٌمة إلى خرج ثم بمكان، الترك عند المعافا ابن فإن تقدم، كما

 ذلك مع وهو وادعة وعاد وقواه إلٌه الببلد وجعل ظلٌمة فً هللا رحمه الحسن ولده وأبقى الرحٌم، عبد األمٌر إلى المعافا ابن حرب

 بعض أن وبلؽه].........[  وادعة فً وبقً تعالى، هللا شاء إن سٌؤتً كما الٌمن وجهات والحٌمة والمشارق الشام إلى السراٌا ٌجهز

 األولٌاء فصاح صفة على شهارة من فؤخرجوه إبراهٌم األمٌر إطبلق فً أعملوا المعافا ابن األمٌر صانع ممن وؼٌرهم شهارة أهل

 ٌلً مما شهارة أودٌة بعض فً خروجه فً عاملوا الذٌن فؤخفاه علٌهم وعظم األهنوم من الببلد أهل إن ثم ذلك، بمثل شهارة فً ممن

 له وصح الفٌش شهارة أعمال من صور إلى فوصل ذلك استدراك إلى مبادراا  السبلم علٌه اإلمام فؤؼار رجح، وؼارب العق وادي

 من بنفسه هرب الرجل هذا أن السبلم علٌه اإلمام فؤظهر أحد ٌكشؾ ال وأنه محفوظ الرجل أن الخواص بعض وبشره الواقع تحقٌق

 الحقٌقة ومعه خبراا  له ٌعرؾ ال أنه على والشواهق األودٌة تلك فً بالتفتٌش الناس وأمر أصحاب ٌا تفرقوا أنتم فقد أحد، عمل ؼٌر

علٌه اإلمام أراد وإنما  
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 أخذه وجدوه فلما كذا، عظموه وجدوه إذا أنهم المفتشٌن إلى وعهد العام الصبلح من رأى ولما فعله، هذا ما على إبقاء بالتورٌة السبلم

 شق المتهم وفٌهم النصٌحة أهل وفٌهم شهارة أهل عرؾ ولما األهنوم، ببلد من ؼٌره وفً أٌاماا  الهجر فً واستقر شهارة به وطلع

 أمورهم وعادت سعٌد بن منصور ٌسمى عمه ابن وهو وأمره الشهاري علً الفقٌه رأي عن واحداا  الرسم من فقتلوا العٌب اسم علٌه

السداد إلى . 
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[ الثانٌة النهضة فً الحٌمة أخبار ] 

[  إلى والشافعٌة الزٌدٌة من وحلفابهم وأهله مسار مصٌر فً طرؾ تقدم وقد األخرى النهضة فً الحٌمة أخبار وأما: فصل[ 5;4/ق

 بٌنهم وإحن لدخول الباطنٌة من خافوا لما علٌه هللا رحمة ٌوسؾ بن علً الدٌن جمال القاضً استنجدوا وأنهم الحق جانب مواالة

 وكان هابلة، بمحطة هللا لعنه الزهٌري العبدلً سعدان الشقً النقٌب أرسلوا ثم كثٌرة، وجنود بمواد أمدوهم العجم وأن شرحها، ٌطول

 حصن أهل وكان ٌافع من حتى وكوكبان صنعاء جنود من والعجم العرب من جمل مسار على تقدم كما كثٌرة محاط قبله تقدم قد

 عند إلٌهم وتؤتً المبلزمٌن من الخاصة وٌنقص ٌزٌد وقد نفراا  ثبلثٌن من نحو القاضً مع الزٌدٌة من والخواص بالكثٌر، لٌسوا مسار

 من بشر فٌها مواضع وعراس حجاج عر ومثل حصبان جهات ومن الشافعٌة من إلٌهم ومن الزٌدٌة ثلث بلد من ؼوابر الشدابد

 معه لهم كبلم وال تعالى، هللا لعنهم سنان عند علٌهم مقبوالا  وكان وتوعدهم والعرب العجم أمراء على تكلم الشقً وصل ولما الخلق،

 الحطب للدابر مقاببلا  موضعاا  سهام عبري فً المخذولة والمحطة الحصن ٌحفر وأخذ ؼنم دابر على السلطنة خزابن أتلفتم: وقال

 والمحطة أسفل من إلٌه الطرٌق ألن ارتفع الرابً منه قرب فإذا سهبلا  بعٌد من ٌرى فهو تؤملته وقد سهبلا  وؼٌره ٌراه وهو المعروؾ



 رحمة الدٌن جمال القاضً وكان والمراتب، الحصن جوانب جمٌع من بالحملة وأمر وأبرق أرعد وقد للحمل المحاط فعبؤ له، مقابلة

 كما علٌنا وإن لنا إن مكانكم كونوا: لهم وقال وٌخافها معروفة، مواضع لحفظ الببلد أهل مع الخواص من عنده من قسم قد علٌه هللا

 بالسور ٌتعلقون الظالمٌن عسكر سرعان رأوا وأنهم كذلك عمه وبنو وإخوته هللا رحمه المهدي بن علً الدٌن جمال الوالد أخبرنً

 من باألفواه ٌتكادمون وكادوا والحجارة الرصاص المجاهدون علٌهم صب وقد الدابر ٌحملون وٌكادون باألٌدي الزرب وٌقبضون

التبلحم شدة . 
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[ سعدان األمٌر قتل ] 

 من خرج من وخرج راجعٌن انكفوا حتى أحد على أحد ٌلوي وال تقهقر بجموع وإذا نرجوا كنا ما أٌؤس وكنا: هللا رحمه قال

 هللا وكفى هللا رحمه ال[ 6;4/ق] سعدان اللعٌن بقتل الخبر وصول من بؤسرع كان فما الدابر على قتل ممن رإوساا  أخذوا المجاهدٌن

 أمدحه فإنه حضور أعمال من الكشري محمد الشرٌؾ رماه الذي أن لنا فظهر قتله فً الرواٌات واختلفت وشره، القتال شر المإمنٌن

 بالحماطً، فلحق األسباب لبعض جامكٌته فقطعوا سعدان ومبلزمً العجم دٌوان فً محمد الشرٌؾ هذا وكان الواقعة حال بذلك

التبعة خوؾ من مكة إلى وهرب قاتله أنه واشتهر . 

 الذكر وجعل حراز، عٌان فقهاء من هللا عبد الفقٌه قاتله إن: فقاال أحمد بن ناصر السٌد عمه وابن المهدي بن علً الوالد رواٌة وأما

العواقب من خوفاا  للشرٌؾ . 

 الحصن ٌؤخذ ال وخافوا وعلٌهم علٌه تكلم ألنه أمٌرهم أمر عن منهم فبلن قاتله أن ٌمتدحون فإنهم همدان من الباطنٌة جمهور وأما

 جنود من عالم معه وقتل ،-كان ذلك أي أعلم وهللا -اؼتاله وأنه أمٌرهم هللا رحمه ال سنان فٌهلك واحدة ولٌلة واحدة حرب فً عنوة

 كما الفقار ذو سنان الباشا وزٌر مدداا  العجم من فوصل الحق جانب وتوقى وذلوا الظالمٌن جنود اضطربت هللا أهلكه ولما العجم،

مدة مسار على الحرب وطال تقدم، . 

(2/169) 

________________________________________ 

 الحٌمة فً مهلهل بنً جانب فً وهو مسار على الحرب سمعوا إنهم: قال الحٌمً المعمري مفضل بن صبلح الشٌخ أخبرنً ومما

 هللا عبد بن محمد القاضً ٌرٌدون بالحدب اتصلوا فٌها وعزموا فتؽدوا صدٌق عند ضٌؾ معه ومن وأنه المسرع البرٌد مسافة على

 كان فلما أخبرناه القاضً إلى وصلنا ولما: قال ؼاب، ثم سعدان قتل: ٌقول بعدها رأوه وال ٌعرفونه ال برجل وإذا هللا رحمه درة بن

 إن ثم الجن، من إنه أعلم هللا: القاضً فقال لنا، المخبر من وعجبنا ذلك وانتشر وؼٌره مسار فً النار طلعت اللٌل من المؽرب أول

صعفان بببلد اتصلوا حتى قضاٌا ووقعت المجاهدون فدافعهم صعفان من مواضع دخلوا الباطنٌة . 

(2/170) 

________________________________________ 

[ مسار على الحرب ] 

 ٌسمى موضع من صعفان مشابخ بعض القاضً وؼزا خلٌفة أكمة فً صعفان فً حروب ووقعت مسار وأهل القاضً وأؼار

 على ذلك فشق منها، الؽارات أكثر وطرٌق مسار ومدد بلده وأباح فقتله الحق ٌكره ممن وكان شمسان، الشٌخ اسمه وكان ربالمؽا

 الدٌن جمال القاضً وخاؾ أٌضاا، ذلك فشق المحروس الحصن حوالً من المعاجلة بدخول احتالوا ثم مسار أهل وعلى القاضً

 وأخبار طرافة فٌها حمٌنٌة أشعار هذه[7;4/ق] فً ولهم الحصار، علٌهم تكاثر وقد والملل الؽدر من الحصن وأهل تعالى هللا رحمه

 لهم ٌصح فلم فراسلوه مقال عنه بلؽهم وقد السبلم علٌه لئلمام الرحٌم عبد المحروم األمٌر مواالة فً طمعوا إنهم ثم: قال عبرة، وفٌها

 وجعلوا الحصن بتسلٌم الخطاب على الدٌن جمال والقاضً مسار أهل ٌعنً رأٌهم فاتفق السبلم علٌه اإلمام حال علٌهم وخفً ذلك

 قاعة الدٌن حفظ النقٌب المخذولة المحطة فً عسكره على النابب ٌد على الدٌن شمس بن محمد بن أحمد األمٌر إلى الخطاب

 ٌخرجون كانوا حٌث أصحابه من معه والذٌن القاضً أن وهو هللا رحمه ال سنان علً المذكور األمٌر لهم التزمها شروطاا  وشرطوا

 السلطنة مع للخدمة العسكر من قدر وعلٌهم المطالب جمٌع من الجبرٌة مسار ألهل وأن مؤمنهم، إلى لهم هو وما سبلحهم فً



 -بالمكاتبة الشرط تقارب بعد- السفٌر وكان السلطنة، بٌد ٌكون بل ودعاتهم الباطنٌة ٌدخله ال الحصن وأن السلطنة من وسبارهم

 ال سنان إلى وطلع أٌضاا، الظلمة فٌه وٌعتقد بالفضل معروفاا  وكان تهامة، أشراؾ من األهدل القاسم أبً بن الحسٌن الفاضل الشرٌؾ

الشٌخ مسار أهل من معه وطلع وتؤكد، ذلك على واستحلفه هللا رحمه  

(2/171) 

________________________________________ 

 أهل على شفقة ٌبكً وهو لٌبلا  هللا رحمه القاضً خرج ثم وؼٌرها، ببلده على كبٌرة رباسة ذلك بعد له وصار النجار داود بن سعٌد

 بلد شقروة جبل إلى لهاب ببلد إلى هللا شاء إن خروجنا: لهم قال ولقد: هللا رحمه قال كذلك، وهم الجمٌل من إلٌه أسدوا لما مسار

 ولما أصابكم، ما وٌصٌبنا ووصلنا الحصن إلى انحزتم ؼدراا  منهم رأٌتم فإذا الرباسة أهل من فإنه الجعدي الرحمن عبد الربٌس الشٌخ

 الظالمة الجنود فطلع الحسٌن السٌد مع وتقدم تقدم كما شٌخاا  لهم النجار سعٌد الشٌخ مسار أهل اختار وقد هللا رحمه القاضً انفصل

 قاع فً ٌعوثون أصحابه أمر وقد مسار بؤهل الؽدر الباطنٌة أمٌر فؤراد آالؾ خمسة فوق أمٌرهم مع حراز همدان ومن البحر، كؤنهم

 فسمعنا: قال الباطنٌة، ٌعنً وأخذهم بقتلهم العجم جنود وأمر همدان بؤمٌر وهم العجم أمٌر على ذلك فعظم أحداا  ٌترك ال وأنه مسار

 بحقٌقة أتاه من البلد شٌخ أصحابه من حٌنه من القاضً فؤرسل وسبوهم، وقتلوهم مسار بؤهل ؼدروا قد أنهم فظننا والحرٌق الصوابح

 لكراهة بهم القٌام الفقار ذا األمٌر لزم فإنه مسار أهل به هللا أعان مما الباطنٌة من ذلك وكان سبلمتهم، على هللا فحمدنا لٌومه الخبر

 ثم شقروة جبل فً فبقً هللا رحمه الدٌن جمال[8;4/ق] القاضً وأما ذمامه، فً ٌفضحه وكاد أمره، فً عارضه لما همدان أمٌر

 برط من السبلم علٌه اإلمام خروج له صح وقد شهرٌن وأحربوه مسار على كانت التً المدافع علٌه وجروا الظالمٌن جنود إلٌه توجه

 جبل إلى وطلع أهلها فؤجابه الحٌمة جهة إلى الدٌن جمال القاضً خرج ثم ؼاٌة، تسلٌمه على مسار وأهل القاضً وندم تقدم، كما

فً وأقام تٌس  

(2/172) 

________________________________________ 

 الدٌن رضً السٌد مقدمة الرحٌم عبد األمٌر قبل من تٌس جبل ببلد إلى تقدم وقد وؼٌرهم الحٌمة من واسعة جموع ومعه [..........]

 تقدم كما الذواد بنً فً المحطة أخذوا الذٌن وهم الرحٌم عبد حماة معه وكان كوكبان وفً تٌس جبل على اإلستٌبلء فً طمع فإنه

 على السبلم علٌه لموالنا المطابقة وفً الجهاد فً أعوان الكل وأن االتحاد الدٌن جمال القاضً ٌرى وهو]..........[ محطة فً وكان

 الرحٌم عبد سخط أن نجاته سبب فكان شره من ونجا عنه وانفصل خافه القاضً إن ثم الدابرة، وٌتربص السوء ٌضمر وهو المراد

المحروم األمٌر أحوال من طرؾ سٌؤتً كما لزمه أو بالقاضً الفتك لعدم ذلك بعد فقتله الدٌن رضً على . 

(2/173) 

________________________________________ 

[ كوكبان أمٌر محمد بن أحمد األمٌر وفاة ] 

 واضطربت إسماعٌل ولده وخلؾ مات، ثم سنة وبقً أحمد بن محمد ولده بعده وخلؾ محمد بن أحمد األمٌر مات األٌام هذه وفً

 البول حصر بؤلم فؤصٌب كمال بعض عنه وٌروى التدبٌر، حسن السن صؽٌر هذا إسماعٌل وكان اإلضطراب، ؼاٌة كوكبان أمور

 بن صبلح األمٌر عمه ابن أرسل تٌس جبل على الحروب كثرت ولما قفاه، على مستلقٌاا  أوقاته أكثر فكان أٌاماا، علٌه وطالت واعتل

 بن هللا عبد واألمٌر هللا رحمه ال سنان وزٌر الفقار ذو األمٌر إلٌهم وصل ثم كوكبان وعٌون الطوٌلة إلى الدٌن شمس بن مطهر

 بنً أعمال من الهٌبنً ٌسمى حصن فً إذذاك هللا رحمه الشهٌد القاضً وكان وؼٌرهم، السبلم علٌه الدٌن شرؾ اإلمام بن المطهر

 ودبر العجم من عنده فٌمن الحٌلة ٌعمل وأنه السبلم علٌه لئلمام موال أنه الدٌن جمال القاضً مطهر بن صبلح األمٌر فراسل الحلبً

 سفره فً هللا رحمه الدٌن جمال القاضً خادم السوٌدي أحمد بن ومعوضة اآلنسً خضر علً بن أحمد الشٌخ أخبرنً كما تدبٌراا 

 والسٌد جانبهم، من الطوٌلة محطة ٌقصدون الحٌمة وأهل القاضً أن على هللا رحمه الحماطً ٌوسؾ سٌدنا والده خادم وكذا وحضره

 من[ 9;4/ق] مطهر بن صبلح األمٌر علٌهم خلؾ لقتالهم األمراء خرج فإذا جانبهم من الرحٌم عبد األمٌر وأصحاب الدٌن رضً

 خافوا وأنهم ذلك فً إسماعٌل األمٌر استؤذن أنه وٌروى إلٌه، كوكبان ملك وٌصٌر عندهم ما على وٌستولً فٌقتلون ظهورهم خلؾ

 لطمعه الدٌن شمس بن مطهر بن صبلح األمٌر ٌحفظ ولم السر فظهر علٌهم الوحشة من رواه ما العجم جنود كثرة من حصنهم على

سره أفشى إنه: وٌقال سواده، تكثٌر فً  



(2/174) 

________________________________________ 

 إلى الحرب قبل وطلبوه الظالمة الجنود فً الذٌن العرب وكذلك منه حذرهم العجم أمراء فؤخذ مطهر بن هللا عبد األمٌر عمه ابن

 واحدة مرة ٌحملون أنهم الدٌن رضً والسٌد القاضً وبٌن بٌنه األمارة جعل وقد القات معهم لٌؤكل العجم أمٌر عند عام لهم مجلس

 الحق وجنود والبنادق إال شعروا فما وأصحابه القاضً فسارع وخذالن بطاء الدٌن رضً السٌد من فحصل وقع مما خاؾ وقد

فٌه هم الذٌن المنزل الرصاص علٌهم دخلت حتى لهم مبلزمون . 

 وكاد بالقٌام فسبقهم عنقه ضربوا البنادق سماع لهم صح إذا أنه وعلى ثقاتهم من مكانه حفظ من إٌاه طلبهم مع األمراء أرسل وكان

 محفوظ مكانه بؤن ثقة به الفتك مظهرٌن ؼٌر طلبوه الذٌن واألمراء بٌته، إلى النهوض فؤراد إلٌهم محبباا  وكان أصحابه لكثرة ٌنجو

 فقتل فواثبوه بٌته فً الذٌن العسكر تلقاه البٌت من قرب فلما وحماتهم، العجم عسكر عٌون الباشلٌة من نفراا  خمسٌن فٌه جعلوا وقد

 القتال وقع ثم مطهر، بن هللا عبد الضال األمٌر عمه ابن رأسه قاطع أن وٌروى رأسه، واحتزوا هللا رحمه وقتل بالسٌؾ أنفار ثبلثة

 الدٌن رضً والسٌد الدٌن جمال للقاضً وصح نفراا، سبعٌن نحو وجنودهم العجم من قتلوا وقد قتله من وفشلوا أصحابه اختل وقد

 علٌه لئلمام ونصروا فارساا  وخمسون نفر خمسمابة كوكبان عسكر من إلٌهم فانحزل مواضعهم وعادوا معهم بمن فانحازوا قتله

 موضعه فً وبقً الدٌن جمال القاضً وعاد كذلك، الرحٌم عبد عسكر وإلى جانبه أحب من الدٌن جمال القاضً إلى وصار السبلم

هللا رحمه الدٌن جمال بالقاضً الفتك وإرادة الرحٌم عبد خٌانة من تقدم ما وكان ، ٌوماا  عشر خمسة نحو الهٌبنً من  

(2/175) 

________________________________________ 

 العجم فٌها ووجد فرجٌته أخذ ومما أثقاله وأخذت انهزم الدٌن رضً على العجم جنود وتكاثرت الحٌمة القاضً وصل ولما وبعدها،

 الشقً إلى الكتابان وصل فلما ٌقتله، أو به وٌؽدر الحماطً ٌلزم أن الدٌن رضً إلى أحمد األمٌر أخٌه ومن الرحٌم عبد من كتابٌن

 الرحٌم وعبد السبلم علٌه اإلمام أصحاب بٌن التفرقة لقصد هللا رحمه الدٌن جمال القاضً إلى بهما أرسل هللا رحمه ال سنان

 كوكبان ضبطهم بعد القبلة وجهات الرحٌم بعبد العجم جنود واشتؽل أطرافها على ٌحامً فٌها وتردد الحٌمة القاضً وعاد[ :;4/ق]

 ٌملك أن أراد وإنما أرادكم ما أنه وأظهر المقتول عمه ابن من البراءة إسماعٌل األمٌر أظهر وقد سبق، كما واستظهارهم وببلده

الِِمٌنَ  َبْعضَ  ُنَولًِّ َوَكَذلِكَ } سبق كما فقتله المحروم الرحٌم عبد عند الدٌن رضً السٌد وعاد كان، ذلك أي أعلم وهللا وٌقتلنً ملكً  الظَّ

ا ْكِسُبونَ  َكاُنوا ِبَما َبْعضا  تقدم المدة هذه وفً كوكبان، ٌحصل لم حٌث وجهاتها الحٌمة على ٌده وتمتد بالقاضً الفتك بعدم واحتجه ،{ٌَ

 من وقلٌل إسماعٌل األمٌر أصحاب من فارساا  ثبلثٌن نحو الخٌل من وصحبه وؼٌرهم الحٌمة أهل من أجابه بمن الدٌن جمال القاضً

 الشٌخ وبٌن بٌنه فاتفق الظالمٌن، من فٌها من وطرد حروب وفٌها شهر، نحو سوٌد بنً جانب فً وبقً آنس ببلد وافتتح العسكر

 وفٌها خالد، بنً من الحب فً مدة القاضً وبقً بمال فاستفداه المبلحً بٌت خراب أراد ثم جماعة، فٌها قتل حروب المبلحً أحمد

 قال القاضً، ٌسمم أنه على حرؾ خمسمابة أعطاه أنه والقهوة المطبخ فً هللا رحمه القاضً خادم التركً رضوان أخبرنً ما

وقلت ذلك القاضً فؤرٌت  

(2/176) 

________________________________________ 

 ناظر الحال تلك على رآنً فلما للمبلحً وأرسل القاضً ففعل أناظره حتى علً وتشدد تربطنً أن بعد المبلحً تطلب أنك أرى: له

 ماالا  للمجاهدٌن القاضً منه فؤخذ مكره أنً على فؤخبرته كذا كان وإال الخبر تحقٌق من عذر ال: فقال ذلك فجحدت وبٌنه بٌنً

 بعد هللا رحمه القاضً إن ثم العرب، من المجاهد القاضً على هذه فً وأشفق أحنى العجم كانت المستعان، هللا كثٌراا  منه وأعطانً

 فثقل وعلٌقها سبارهم وكثرة وأهلها الخٌل به وشق الحجرة ونواحً عانز جهات فعاد علٌه، ألبوا وقد آنس جهات من منهزماا  عاد أٌام

 ٌساعدونه ٌكاد وال السبلم علٌه اإلمام إلى منفذاا  وال فٌه ٌخببهم موضعاا  ٌجد وال تقدم كما االنفراد إلى ٌعوزه أن وخاؾ الناس على

 له فعاد كوكبان، إلى إسماعٌل األمٌر أمرهم صاحب إلى ٌصلحهم أن علٌه واستؤذن السبلم علٌه اإلمام إلى فراسل أٌضاا، ٌخالفهم وقد

 علٌه اإلمام بجواب وال بالحال له علم وال كبٌراا  معروفاا  القاضً من ورآها ذلك فؤحب كوكبان صاحب فكاتب ذلك، بتصوٌب الجواب

 من خوفهم أكثر وكان واستوثق لهم تشرط وقد أمرهم صاحب إلى كوكبان أهل من الفرسان لٌنفذ الحٌمة جهات إلى فعاد السبلم،

هللا رحمه ال سنان . 

(2/177) 



________________________________________ 

[ الحماطً ٌوسؾ بن علً القاضً مقتل ] 

 عظم هللا لعنهم العجم أن وذلك علٌه هللا رحمة الحماطً ٌوسؾ بن علً الدٌن جمال[ ;;4/ق] القاضً استشهاد صفة ولنذكر: فصل

 هذا أن والجن اإلنس شٌاطٌن ٌلقٌها ألمور واستثقله مله قد من الحٌمة أهل فً وكان ٌؽتاله، لمن واألمانً العطاء فبذلوا حاله علٌهم

 عن سكونه قل فإنه معه خرجاتهم كثرة ،ومنها بٌنهم فٌما لذلك وٌتحاربون نصفٌن ٌنقسمون الحٌمة ألهل ألن الصفٌن؛ أحد من

 ٌضع وكان مخرجاا، وعشرٌن خمسة من نحو تٌس جبل إلى مخارجه عدة أن روي لقد حتى تٌس جبل نواحً إلى بهم الخروج

 قاسم الشٌخ: منهم نفراا، عشر ستة من نحو عمرو بنً من قوم علٌه فتمالى لصبلحهم ورجاء لهم تؤلٌفاا  وطعامات إقطاعات لكبرابهم

 ثم الباقٌن أسماء علً وخفً علً بنً من الحاصبً ودكتم ناصر بن وعلً محرم، وجابر والدرٌنً شبٌل، وعلً هللا، لعنه الجرمً

 األٌام تلك فً الحٌمة على الحرب عن ؼافل وأنه عنهم لبعده هللا لعنه سنان إلى ٌنفذوا ٌقدروا ولم الجرمً حصن فً احتازوا

 قاسم الشٌخ أقام قد كان هللا رحمه القاضً أن: الحٌمة أهل من كثٌر من سمعته كما فٌقال الرحٌم، وعبد القبلة بحروب الشتؽاله

 وبٌن بٌنه بالمباعدة أولبك فسعى تعالى هللا رحمه عامر السٌد مع المقتول الجرمً سعٌد الشهٌد الشٌخ عمه مقام هللا لعنه الجرمً

 وهو القاضً مع كتب ثم عامر للسٌد كاتباا  وكان ذكره اآلتً الحٌمً ؼفٌر بن محمد الشاعر الفقٌه سرهم كاتب أن وٌروى القاضً،

 بعطاء هللا رحمه الدٌن جمال القاضً لسن على ألولبك خطاباا  فجعل الثبات وعدم بالشر معروؾ القلم وبراعة اللسان أهل من

ٌؽتالوا أن على وشروط  

(2/178) 

________________________________________ 

 بسببه الذي الفقٌه هذا بقتل ورعاٌته هللا رحمه ال سنان عطاٌا هذه: وقالوا علٌه وأوقفوه ٌقرأ ال وهو الخط ذلك حملوا ثم الجرمً،

 بن صالح الشٌخ ٌد على سراا  سنان على ٌشترط وأخذ فصدقهم بقتلك باٌعنا قد هاهو تقبلها ال وأنت وكذا نساإهم ونهبت الحٌمة هلكت

 مع عمرو بنو وقبابله والجرمً والرباسة المال وأهل المنظورٌن ومن العجم أعوان من الزمان ذلك فً وكان الشهابً، أحمد

 هللا قاتلهم القضٌة تمام بعد ٌخرجه ومن الفتك على المذكور ٌعٌن لمن العطاء كٌفٌة هللا رحمه ال سنان فجعل وحلفاإه، قبابله المخبلؾ

ْقُتلُونَ } ٌَ ؤُْمُرونَ  الَِّذٌنَ  َو ْرُهمْ  النَّاسِ  ِمنَ  ِباْلقِْسطِ  ٌَ  ثم إلٌه الهرب لٌكون بٌته فً ٌكون أن أحمد بن صالح الشٌخ فؤلزموا{ أَلٌِم   ِبَعَذاب   َفَبشِّ

 أملوه ما األسباب لهذه فاجتمع الرؼابب للجمٌع وبذلوا الحٌمة، تفتح بمحطة المبادرة تحصل إذالم هذا صنعاء[ ثم] حضور إلى منه

هللا قاتلهم والعداون الؽدر من[ 544/ق] . 

(2/179) 

________________________________________ 

 إلى القاضً عند من انفصلت ولما كوكبان، وأهل الخٌل مع الرسول وكنت: هللا رحمه المهدي بن علً الدٌن جمال السٌد الوالد قال

 على له حامل والقاضً صدٌق، هللا لعنه الجرمً والشٌخ عمرو بنً وببلد القبابل وببلد ٌوسؾ بنً جانب فً ٌتردد وهو كوكبان

 الصٌد جانب إلى القاضً لقٌت: قال فٌه من أخبرنً كما المعمري مفضل بن صبلح المجاهد الربٌس الشٌخ الواقع على فؤطلع ظاهره

 قال صادق، بار إنً وأقسمت فلزمته: قال منً ٌقبل فلم الجرمً، بٌت تدخل الحذر الحذر: له وقلت عمرو بنً أعمال من

 أرسل فتفضل بد ال إذ له قلت حتى قال وكذا، الرباسة فً طامع وأنً الجرمً وبٌن بٌنه أفرق أرٌد أنً منً حذروه قد والمتحالفون

 حصنه إلى المذكور مع تقدم وهو مؽاضباا  بٌتً فعزمت ذلك واستبعد فضحك بها، أحق فؤنا أثقالك من وكذا وأداتك سبلحك معً

 عند من الٌوم هذا فً قاسم شٌخ ٌا وصول على المهدي بن علً السٌد: له ٌقول وهو القاضً وساٌره هللا لعنه حسم قرن المسمى

 المذكور والشٌخ المحل خارج القاضً وصل فلما نعم،: قال حصتك، منها نعطٌك وكذا بهداٌا هللا شاء إن لنا وٌؤتً إسماعٌل األمٌر

 خارج القاضً قتل ٌكون أن ورأى ذكرهم تقدم الذٌن وهم الحصن فً حالفوه الذٌن أصحابه أعد وقد قوله على الضٌافة ٌهٌؤ تقدم

 وواثبوه العٌب وكرهوا وزوجته أخوه حضر ثم النار، تطلع فلم منه استمكن وقد لٌرمٌه إلٌه البندق فركب وأسهل، علٌه أخؾ البٌت

 القاضً عم وابن أنا وكنت: المهدي بن مطهر السٌد الوالد قال وحده، إلٌه ٌدخل للقاضً فؤرسل البٌت من جانب فً األشرار وأولبك

نكاد ال محمد بن معوضة والفقٌه محمد بن ٌوسؾ الفقٌه هللا رحمه  

(2/180) 

________________________________________ 



: وقال معه دخولنا وكره إلٌنا القاضً فالتفت القاضً، مرادنا: الملعون الشٌخ وقال آنفاا، المذكور السوٌد معوضة خادمه وكذا نفارقه

 فلما: قال زال، شًء صدره فً وإذا له آمن أنه وعلى الشٌخ تقرٌب إال هللا رحمه القاضً ٌرٌد وما الشٌخ لؽرض موافقة تعودون

 رحمه المهدي بن مطهر الوالد قال الصٌد، قاع على مشرفة الحٌد شاهقة ٌلً مما واسعة كوة وله الباب من أعلى الذي المنزل دخل

 فؤخرج كوكبان من وصل علً السٌد هذا سٌدنا ٌا: فقال المكان من وقرب القاع من أقبل وقد المهدي بن علً الصنو اللعٌن فرأى: هللا

 أصحابه[ 549/ق] علٌه ومال صدره من خرجت حتى ظهره فً ٌطعنه هللا عدو علٌه انحط وقد النظر ٌرٌد الكوة من رأسه القاضً

 المسجد وراء من وهم أصحابً على فؤقبلت قال العٌب، العٌب: وٌقول هابلة شهقة هللا رحمه القاضً شهقة فسمعت: قال عنده، من

: قال هللا، لعنهم وكذا صاحبكم لحم كلوا: وٌقولون الشاهق من طرحوه رأٌناهم حتى ٌصدقون كادوا فما وكذا القاضً قتل: أصٌح وأنا

 علً الصنو ألدرك هللا رحمه القاضً شخص فٌه الذي الموضع أسفل من السهل إلى وانحدرت سبحانه هللا فسلمنا بالبنادق ورموا

 جاء وما فانتهبونا وأصحابه هو هللا رحمه ال الصوبات عبٌد الشٌخ فتلقانا: قال األصوات وضربت تفرقنا ثم بالبنادق ٌقتلونه ال أرده

 وأوالده عبٌد الشٌخ بهذا وهموا القبابل استنقذنا حتى بٌته فً حبسونا ثم اللبس ؼٌر لنا ٌتركوا ولم وسبلحنا وسبلحه علً الصنو به

 من أقبل وقد تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما معه وكنا حمران صالح الشٌخ ولقٌنا أمتعتنا، من ظهر وما سبلحنا علٌنا وأرجعوا وبلده

أخرى كوكبان ومن محطة صنعاء  

(2/181) 

________________________________________ 

 ال من اجتمع حتى فاعله ولعنوا العٌب من وتبرأوا الطبول وضربت أجفلت كلها الحٌمة إن ثم المكاتبة، من الشقً وبٌن بٌنه ما على

 التقوا كلهم القبابل إن ثم بؤحد، وثقوا وال الحٌمة نزول على وكوكبان صنعاء من أؼاروا الذٌن ٌقدر فلم وتعالى سبحانه هللا إال ٌحصٌه

 فبادر حصنه، فً وأصحابه العابب من وٌنتقمون بوال ٌمدهم السبلم علٌه اإلمام إلى مسارعٌن وكتبوا منه وتبرأوا العٌب ولعنوا

النهمً حمران محمد بن صالح الشٌخ بإرسال اإلمام . 

(2/182) 

________________________________________ 

 هللا رحمه القاضً بسإال الحٌمة من لجهة والٌاا  حمران صالح الشٌخ أرسل قد كان السبلم علٌه اإلمام إن: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 رحمه القاضً قضٌة الحٌمة جانب وصوله فوافق منه بد ال بما الشتؽاله هللا رحمه صالح الشٌخ فتراخى المعٌن، وقل وحدته شكا أنه

 محمد بن صالح الشٌخ ووصل بالثمر، واألكمام بالقمر الهالة إحاطة الحصن بهذا القبابل أحاطت وقد الحٌمة أهل بعض وأخبرنً هللا،

 وشدد أعناقهم وضرب موضع إلى فؽزاهم معه القاضً قتلوا الذٌن ومن اللعٌن أصحاب من نفران له وابتاع المحارس فً فتشدد

 المخبلفً أحمد بن ٌحٌى الدٌن عماد القاضً ٌرأسوا أن أحبوا الحٌمة كبراء إن ثم شهرٌن، فوق محصورٌن فبقوا اآلخرٌن على

 وداخل خارج من القتل ٌزال وال ونهاراا  لٌبلا  علٌهم والحرب له عوناا  صالح الشٌخ وكان ذلك، إلى فؤجابهم السبلم علٌه اإلمام وعرفوا

 لنصر ٌظهروا فإن هذه والمخزٌة العٌب اسم أٌضاا  علٌهم وعظم رجالهم، وٌقتلون ببلدهم ٌدخلون األعداء أن عمرو بنً على فعظم

 من سمعوا وقد ٌتشاورون فاجتمعوا مخالفهم، من قبٌلً إلٌهم ٌنضم وال معه المذمة وٌحملون[ 544:ق][ عٌبة كلهم كانوا صاحبهم

 بذلك ٌفتخر وهو منه ذلك سمعت كما عمرو بنً نعام ببلد من الشعوبً قاسم الشٌخ لهم فقال العٌب، إلى نسبتهم القبابل من خصومهم

 من علٌهم ونشكو وجوههم ٌعنً كلهم الحٌمة أهل نطلب: فقال هو؟ وما: قالوا به، تنتفعون رأٌاا  لكم وجدت قد عمرو بنً ٌا: الرأي

 نؤخذه حتى علٌه ونصبر علٌنا صاحبنا حصار وتركتم إما أمرٌن أحد الحٌمة أهل ٌا فتختاروا واآلن وكذا، بالعٌب دعونا أنهم جهالهم

بقاءنا وترون تعالى هللا شاء إن  

(2/183) 

________________________________________ 

 لنا الشهداء كنتم الشنٌع االسم هذا منا وترفعوا األمرٌن أحد تفعلوا لم وإذا وإٌاه، تركناكم لم وإن وكذا، تؤكلونا ال ببلدكم تعزمونا وأنتم

 خروجه فً احتلنا عهدة علٌنا ما كان فإذا حصاره ٌقلدونا ٌرضون ال أنهم أعلم وأنا قال العٌب، لباس معه ولبسنا صاحبنا إلى وصرنا

 تلقاه ثم مهلهل، ببلد فً فؤصبح المذكور إخراج على عمرو بنً أشرار واحتال المؽرور، هذا دبره كما فكان وطرقها، للبلد لمعرفتنا

 بٌته القبابل فهدم هللا لعنهم صنعاء إلى ثم العسكر، من عنده ومن أحمد بن صالح الشٌخ إلى حضور إلى ثم المخبلؾ، ببلد من أشرار

مسجده وكذلك كذلك، أعانه من وبٌت . 

(2/184) 



________________________________________ 

 فدخل نفر مابة نحو وأصحابه هو القضٌة عقٌب أؼار ذكره المقدم مفضل بن حصبل الربٌس الشٌخ فإن علٌه هللا رضوان قبره وأما

 علٌه وابتنى علٌه وصلى وكفنه محرم، مسجد المسمى مسجدها عند وقبره بلده إلى فاحتمله مخاطرة على المتقدم شخصه موضع إلى

 وقتل المصابب أنواع علٌهم هللا صب علٌه أعان ومن قاتلٌه أن منها كرامات له وظهر علٌه، هللا رحمة مشهور مزور وهو مشهداا 

 دخل أنه روي ولقد ٌقربه، وال ٌؤمنه ٌكد ولم فؤعطاه هللا رحمهما ال سنان إلى فقدم هللا لعنه الجرمً قاسم الشقً الشٌخ وأما أكثرهم،

 فً ٌفعل الذي وقال وسبه لعنه خرج فلما عنده، ٌقؾ ٌتركه ولم حاجته عن وسؤله كثٌراا  الراوي بمشهد ذهباا  فؤعطاه مسلماا  ٌوماا  علٌه

 الخمور على وعكؾ المحارم، هتك هللا، رحمة من الٌؤس علٌه ٌسلط ثم مكاننا فً ٌبقى ٌإمن ال هذا أمره وصاحب ورفٌقه ضٌفه

 الحال تلك على وهو هللا رحمه ال توفً حتى ذلك على وبقً لٌحرقنها، الجنة تدخل شعرة علٌه أن ٌعلم لو أنه ٌتحدث وكان والمآثم

 ٌطٌل بؤن السبلم علٌه علً المإمنٌن أمٌر علٌه دعا الشهٌدٌن قاتل هللا لعنه أرطؤة بن بسر أن روي ما وحق شرٌداا، طرٌداا  زبٌد فً

 نفرٌن وقتبل هللا رحمه القاضً عم أبناء واحتال األلٌم، العذاب ٌرى حتى ٌإمن فبل[ 545/ق] التوفٌق وٌسلبه رزقه، وٌبتر عمره، هللا

 كان اللعٌن ألن ونفران مرقده فً وقتل العجم محاط فً المذكور ٌطلب زال ال السبلم علٌه اإلمام إن ثم علٌه، والمعٌنٌن قاتلٌه من

 عند حدٌثاا  الؽدرة هذه كانت ولقد انتقاماا، أشد وهللا آخر مكان إلى مال المصباح وطفى عنده من هجع فإذا موضع فً ٌنام أنه ٌظهر

والعدو الولً . 

(2/185) 

________________________________________ 

 أنه ذلك معنى منه سمعت أنً وأظن به هللا نفع الؽشم هللا عبد بن محمد الدٌن عز الزاهد القاضً سٌدنا تبلمذة من جماعة وأخبرنً

 ٌواصله وال ٌواكله ال وأنه أخٌه من التبري عنه ٌروي وكان صالح ٌسمى الشقً لهذا أخ وصله الحٌمة فً للتدرٌس تردده أٌام فً

ا  بالفقهاء ٌصل وأنه لمكانهم الناس هجران وشكا علٌه وعول القاضً إلى وصل أنه  القاضً فؤجابه علٌه، وأكثر وكذا بٌته إلى ضٌفا

واإلكرام بالعقابر وتلقاهم ذلك إلى . 

 رضوان الشهٌد القاضً حً فرأى ونام قال ء،الفقها وبقً البلد خارج موضع إلى فخرجت المساء من وحشة فلزمتنً: القاضً قال

ا  المنام فً علٌه هللا  القاضً أصبح فما الشقً هذا قرابة تؤنٌس من كان ما كره أنه فعرفت: قال ٌكلمه، ولم علٌه ساخطاا  عنه معرضا

ذلك إلى ٌعد ولم آخر مكان فً إال . 

 فٌه، البقاء وٌطٌل قبره موضع ٌستحسن صبلح الشٌخ بلد محرم قرٌة وصل إذا كثٌراا  كان أنه هللا رحمه الشهٌد القاضً عن وٌروى

صبلح الشٌخ له اختاره ولذلك . 

 وانتشر قدره وعظم البركات، علٌه هطلت علٌه هللا رضوان الشهٌد هذا بحق القٌام من كان ما كان مذ هذا صبلح الشٌخ أن ومنها

 كلها والماء والقهوة أبداا  ٌؽلق وال إلٌه ٌحتاجون ما بجمٌع كامبلا  بٌتاا  للضٌوؾ أعد ولقد وقدره، ماله ٌعرؾ أن ٌعجز لقد حتى ذكره

تعالى هللا رحمه القاضً ببركات معروؾ وؼٌر ومعروؾ وصؽٌر كبٌر من وصله لمن . 

نوراا  قبره على رأوا قد أن محرم أهل من واحد ؼٌر من سمعت ما هللا رحمه القاضً كرامات ومن . 

(2/186) 

________________________________________ 

 كرٌماا  وكان بؤمرابهم ٌلحقونه العجم ومع القبابل مع المثل به ٌضرب مذكور ومجد رباسة له الشهابً أحمد بن صالح الشٌخ أن ومنها

 القاضً روى ولقد مرتبته، من سقوطه بعد الحاجة وأخذته وقدره، حظه الناس فً وأقل رزقه هللا بتر كان ما منه كان فلما ممدوحاا،

 فً وجده ما وأكل صنعاء سوق فً الحب التقط أن إلى الحال به بلػ أنه إلى هللا رحمه المخبلفً أحمد بن ٌحٌى الدٌن عماد الربٌس

 حسن نسؤله انتقاماا، أشد وهللا اختبلساا  طعاماا  علٌهم ٌؤخذ[ 546/ق] أنه تهمة على ٌضربونه السوق أهل رأى من وأخبره قال السوق،

والتعوٌق الخذالن ونستكفٌه والتوفٌق، الخاتمة . 

(2/187) 

________________________________________ 



[ الحٌمة على والٌاا  األكوع علً بن الدٌن عز الفقٌه ] 

 القبلة جهات فعاد حمران محمد بن صالح للشٌخ استقاموا فما الحٌمة أمور واضطربت هللا رحمه القاضً استشهد ولما: فصل

 بن الدٌن عز المجاهد الفقٌه إرسال استرجح السبلم علٌه اإلمام إن ثم الرجو، حروب من تقدم كما السبلم علٌه اإلمام موالنا ولمقارنة

 لسنان دوٌبلا  سٌؤتً كما باشا جعفر خروج بلؽه لما أنه البرٌشً علً بن صبلح الفاضل الفقٌه أخبرنً كما هللا، رحمه األكوع علً

 له وكتب كبرابهم، أشرار بعض من كان ما حصل وإنما ذكره تكرر كما جهاد ولهم المحبة، الحٌمة أهل وؼالب تعالى هللا لعنهما

 ثم بالكثٌر ولٌست مدة فٌها وبقً النبوٌة، واآلداب واألحكام والحكم بمثله ٌلٌق التً الببلؼة من تضمنته بما تحدث من سمعت والٌة

 األمٌر، ذلك علٌها واستولى العجم من أمٌراا  استدعوا ثم الحٌمة أهل من هللا أخذهم الترك مواصلة وكثرت الناصر، وقل األكثر اختل

 صار لما الترك إلى ٌكونون الحٌمة أهل وأن الصلح من تعالى هللا شاء إن سٌؤتً ما فكان السبلم علٌه اإلمام إلى المذكور الفقٌه فعاد

 موضعه فً سٌؤتً كما الشروط من سٌؤتً بما وتداركهم السبلم علٌه اإلمام علٌهم وضمن عزالدٌن الفقٌه وأخرجوا أكثرهم الترك إلى

تعالى هللا شاء إن . 
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________________________________________ 

[ الرجو أخبار تمام ذكر ] 

 جوانبها بجمٌع وأحاطوا مدر قرٌة على الظالمٌن استٌبلء أٌامها فً وحصل أشٌاء، عنك وؼابت شٌباا  حفظت االختصار، سبٌل على

 نفر، مابتً نحو فٌها وممن أهلها من وقتل عنوة، أخذوها حتى وتمحٌص ببلء وحصل نصفٌن البٌت قسم ثم بٌوتها بعض دخلوا ثم

 اتفقت السر ببلد فً هللا رحمه الطٌب سعٌد بن هللا عبد المجاهد الشٌخ بقاء وفً كثٌرة، ؼٌرها على ومبلحم حروب ذلك بعد واستقام

 هادي بن هللا عبد السٌد منهم والقوة الشجاعة أهل من كلهم رجبلا  عشر أربعة فٌه كان أنه وذلك مرمر ذي حصن فً المحابٌس قضٌة

 كان الترك كبار من وأربعة الحٌمً السٌاؼً ؼانم والشٌخ الهمدانً، جمٌل بن وجعفر الؽربانً عساج أبو محمد والسٌد الرجً،

 والكاتب والشاوش الحصن آؼا قتلو ثم للحصن، التً المفاتٌح وأخذو الرسم وقتلوا فتباٌعوا أسماءهم علً خفً وآخرٌن القتل علٌهم

 من[ 547/ق] وهزموا األسفل الباب إال األبوب وفتحوا السبلح، وأخذوا المخازٌن وفتحوا الحصن، أعلى الجمٌمة وملكوا وأعوانهم

 وحفظوه األسفل الباب أهل فاجتمع للحصن والمحاصرٌن الطٌر عبدهللا الشٌخ من علٌه للخوؾ األسفل للباب العسكر أكثر وكان لقوه،

 فخاؾ الجوفً ناصر بن حسن واألمٌر وزٌره مع محطته جمٌع سنان فؤرسل صنعاء إلى العشاء بعد أرسلوا وقد المحابٌس وهزموا

 إال السبلم علٌه باإلمام لحقوا ثم هللا، ونجاهم نهم جهات خرجوا ثم بها، أنفسهم ودلوا الجامع بسط الحبال مع فقطعوا المحابٌس

 سٌما شدٌدة حروب بعد خوالن وببلد نهم ببلد واختلت المسلمٌن على األمر عظم مدر قضٌة وبعد فقتل، عساج أبو محمد الشرٌؾ

إلى سرى ثم ومعاري نهم ببلد على  
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 أٌام آخر فً وذلك شهارة، ببلد من إلٌها وما وادعة ببلد إلى السبلم علٌه اإلمام أصحاب وانحاز الببلد أكثر فوالى وبكٌل حاشد ببلد

 طول بعد جعل هللا رحمه ال سنان أن ؼٌره وكذا هللا رحمه الشوٌع بن المطهر بن الهادي األمٌر بذلك أخبرنً كما هللا لعنه سنان

 مع الحروب كثرة بسنان شق وأنه وؼٌره دروٌش األمٌر مع نهم من صٌاد عٌال أعمال من ثومة فً محطة نهم ببلد على الحرب

 اتهم وقد سنان من خابفاا  صنعاء فً المذكور األمٌر صنو الشوٌع بن المطهر بن علً األمٌر حً وكان صنعاء، من نهم ببلد قرب

 فٌهم وله وإنه، فإنه علً األمٌر ؼٌر نهم ٌفتح ال: لسنان وقال نهم مشابخ بعض علٌه فؤشفق ظناا  إال شره من ٌسلم أنه ٌظن فبل

 ظاهروا الذٌن المشابخ من فجعل له بالطاعة األمراء وأمر وجهزه اللٌل فً فطلبه سبلمته، إال ؼرضه وما محبة فٌه ولهم اختصاص

 نهم ببلد دخل ثم بؤنفسهم، ٌنجوا األمٌر حذرهم وقد أعنابها وقطعوا وأخربوها الحرث قرٌة فدخلوا شروطاا، لهم وشرط أعانه من

 كما وادعة جهات السبلم علٌه اإلمام إلى وأصحابه الطٌر عبدهللا الشٌخ وعاد سٌؤتً، كما لصؾ ٌسمى منها موضع فً وبقى بعدها

 أٌاماا  وبقً أسد عٌال ببلد شاظب من جانب إلى السبلم علٌه اإلمام تقدم ونواحٌها والصٌد زهٌر بنً وببلد نهم احتبلل وبعد تقدم

 من وسمعت وأصحابه، باإلمام تقوم التً والمواد األنصار وقل األمر عظم وقد مراراا، ووصلهما وهران وشوابة ظفار على وجمع

 فً رأٌت كما وألؾ عشرة ست عام فً ذلك ولعل المحط، هذا فً لحقهم الذي والجهد المشقة ٌذكرون السبلم علٌه أصحابه من كثٌر

وبكٌل حاشد ببلد إلى أنشؤها التً الرسالة تؤرٌخ  

(2/190) 



________________________________________ 

 وكان حنش بن حسن بن أحمد الفقٌه لقتل كمٌناا  وجماعة علٌه هللا رحمة الدٌن شمس المجاهد الحاج أرسل شاظب فً بقابه أٌام ،وفً

 ومن الدٌن شمس الحاج فقتله اإلمام على للفساد ذٌبٌن إلى الجوفً ناصر بن حسن األمٌر إلى التردد فؤكثر السبلمة[ 548/ق] ظاهره

 النبوي الشرع مع والمٌل وأهله، الحق محبة من علٌه هم لما شره إزاحة فً اعتنوا فإنهم حنش بنً الفقهاء من جماعة منهم معه

 .وآله

(2/191) 

________________________________________ 

[ وبكٌل حاشد قبابل إلى اإلمام رسالة ] 

الرسالة وهذه : 

 وأتحفهم السبٌل، سواء إلى وتعالى سبحانه هللا أرشدهم وبكٌل حاشد حً إلى هذا كتابنا اصطفى، الذٌن عباده على وسبلم الحمدهلل

 لكم فإن: وبعد الطوٌل، العرٌض الدابم اآلخرة بنعٌم تتصل حتى واألصٌل، البكرة فً سرمداا  هللا ورحمة الجزٌل، األفخر بالسبلم

 وسنة المبٌن، للكتاب مطابقة لواحق المرسلٌن، سٌد بها وسر العالمٌن، رب أرضت سوابق اآلخرٌن، فً ولواحق األولٌن، فً سوابق

 بؤسبلفكم، وتقتدوا لعاداتكم، تعودوا أن هللا أبقاكم منكم فنحب الهادٌن، األبمة وأبنابه الوصٌٌن، سٌد عن الكرب فرجت النبٌٌن، خاتم

 علٌه هللا صلى النبً قال رعاٌتها، حق ورعوها بها قاموا إذا إال المسلمٌن من ألحد نجاة ال واجبة لفرٌضة علٌكم إجابتنا إن هللا فو

 هللا صلى محمد آل من الحق داعً هو: والواعٌة(( النار فً منخرٌه على هللا أكبه ٌجبها فلم البٌت أهل واعٌتنا سمع من: ))وسلم وآله

أبٌاتاا  المعنى ذلك فً قلت وقد وآله، علٌه : 

ا  ٌا ساال من همدان عن أخبره باهلل....  أال األولٌن بحدٌث عالما  

وعلى نمى فرعاا  دوحتهم أؼصان....  على الكرام القوم عن الحدٌث أمل  

وجبل ال الدٌن فً طمعاا  أسلموا إذ....  قدم النبً عند لهم الذٌن أعنً  

جهبل له من ٌا مواطنهم سابل....  وقل للسامعٌن فضابلهم وانشر  

الجمبل المارق فً عقرهم أٌام....  وسل النهروان وبقاع سل صفٌن  

مهبل ال هللا رسول وصً أعنً....  سرعاا  أتوا إذا وبكٌل حاشد عن  

بطبل جدلوا كم كرباا  فرجوا كم....  وسبقهم همدان فضابل تعلم  

(2/192) 
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واألسبل السمر بتحدٌهم أرووا....  خذلوا وما الهادي إمامهم نصروا  

ا  النبً آل نصروا ذا بعد من جمبل فضلهم من ضمنت سٌرة كم....  قدما  

الحلبل الجنة فً ٌكسوهم هللا....  صنعوا ما همدان من ٌشكر هللا  

بدال به تبؽوا ال األبمة نصر....  عادتكم إن وبكٌبلا  حاشداا  ٌا  

علبل بعده من نهبلا  أسٌافهم....  وسقوا آباءنا نصروا آباإكم  

[ 549/ق ]] 

الحٌبل أعمل قد ولكم أعماله....  خبٌث فاسق من طمعاا  تطمعوا ال  



عجبل به تؤتً ربنا فٌا نصراا ....  وارتقبوا باهلل وثقوا تٌؤسوا ال  

خذال ومن ناوى من مصرع فالنار....  ولدي تخذلوا ال لكم النبً قال  

سعبل فقد ناوى ومن الطؽاة قهر....  ٌبلؽنا نصراا  ناصرنا وهللا  

واكتمبل بعد علٌهم صلى واآلل....  دابمة المختار على الصبلة ثم  

 لئلمام الحابٌة القصٌدة الرسالة هذه عقٌب هللا رحمه الرجال أبً بن هللا عبد بن الهادي بن هللا عبد العالم الشهٌد القاضً بخط ورأٌت

 كانت وإن شاظب فً المذكورة الشدة حكاٌة لمناسبتها هنا فؤلحقناها وألؾ، عشرة ثبلث سنة شوال شهر فً أنشؤها: قال السبلم، علٌه

هذه وهً المتقدم المإٌدي علً بن هللا عبد السٌد على الجواب حكم فً هو ما وفٌها الفابدة ولتكثٌر قبلها : 

مسفوح المصطفى آلل لدم....  المجروح مقلة مدامع سفحت  

نطوح كل قرون الكاسرٌن....  لربهم النفوس بذلوا ولشٌعة  

مقروح محرق قلب حرقات....  من الخدٌن على منسجم فالدمع  

األطرٌح سنامها األصول سامً....  عامر أحمد بنسل الطؽاة مثل  

للروح وبذلهم ذاك هللا فً....  بمسور السٌدٌن رأس واحتز  
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السوح فً له دم   بسفك أفتى....  الذي من الشهٌد عن بحرم واسؤل  

تبرٌح من ترقص فعٌوننا....  علً ٌا بقتلك العادي ٌفرح إن  

كالبوح اآلواخر فخر....  وٌوسؾ الشهٌد الحبر وعلى  

لنصٌح باذل المحٌرس ومن....  متبتل عابد العناٌة ومن  

سبوح لمالك والمخلص....  لربهم العالمٌن العاملٌن  

مطروح الثرى فً هزبر أسد....  أروع كم زٌدٌة وعصابة  

مبطوح فاسق كم بمصابب....  رموا وقد قاسطٌن نكاٌة هذا  

التبرٌح عداوة الناصبون....  أمٌة قاسطٌن ٌا أسبلفكم  

وأجنح بصدورهم لضؽابن....  النبً وبر لسقابكم لكم سنوا  

والتسبٌح التوحٌد ولعصبة....  لمحمد سواكم العدو لٌس  

التبجٌح ثراثر العالمٌن فً....  بحرٌمهم بعامر والشامتون  

[ :54/ق ] 

مطٌح بهابل الطؽاة ٌردى....  الذي البطل شهادة الممات خٌر  

بقبٌح ملٌحنا جزٌت لكن....  ٌؤتٌكم الجبا إذ ذكرت لوال  

لقوح وبنت وأبكار عون....  عاداته من تلك بنكر لٌست  



الترشٌح مؤمل للخبلفة هو....  الذي الحسن إمامنا اإلمام عادى  

والتنطٌح األذهان وفتاوى....  وأسٌرها وحربها عبلؾ واسؤل  

البطرٌح بصوارم العدى هام....  فؤى فلقد بعامر تشمتن ال  

المفضوح فعله المناقص إن....  قومه فً بناقص الشهٌد لٌس  

أوحً فٌما هللا أنبٌاء بل....  الورى فً الشهادة رزق سٌد كم  
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التفرٌحٍ   موصولة جنة فً....  كرامة الكرٌم هللا من ولهم  

الترجٌح مثقل بخٌر فازوا....  معشر من علٌهم اإلله صلى  

التصرٌح لكافر والمنكرٌن....  أهلها سعادة من الشهادة إن  

والتلمٌح التجنٌس بمرصح....  نظمكم فً أحباركم تمدحوا إن  

لمدٌح ومدٌحة لنا فوزاا ....  استشهدوا الذٌن المؤل فمصابنا  

الموحً ونعم مصرخنا وهللا....  جرى لما واهنٌن تحسبونا ال  

بمبٌح لحقنا لٌس فاهلل....  لحقنا تاركٌن تحسبونا ال  

وقدوح لقاصم الطؽاة ترمً....  عساكراا  رنآلم بقٌت فلبن  

المجدوح بذلك ولٌهلكن....  بمنؽص شاربهم وألجدحن  

صبوح كؤس بعٌد الؽبوق كؤس....  منقع من كؤساتهم ولٌشربن  

بالجوح ٌردونهم عقارهم....  لعقارهم شرابهم ولٌعقبن  

البحبوح عن وألنفٌنهم....  أرضهم ربً بإذن وألفتحن  

بذبٌح سراتهم وألذبحن....  وخمورهم دماهم وألهرقن  

وصفٌح بؤسنة ولدٌنه....  جبلله جل هلل وجهادنا  

والرٌح بمرادنا سبحانه....  لنا ٌقضً هنا ال ال وبنصرنا  

وفصٌح أعجم من الورى خٌر....  محمد النبً على الصبلة ثم  

دلوح ثعاع من ؼٌث شن ما....  آله من النهى أولً الكرام وعلى  

(2/195) 

________________________________________ 

[ اإلمام مع الصلح ٌطلب باشا سنان ] 

 إن سٌؤتً كما اإلمام على الرحٌم عبد[ ;54/ق] المحروم األمٌر اضطراب مع األمر وعظم جهة كل فً والحروب المراتب وكانت

 وكان الزمان ذلك فً المعظمٌن من وكان الوادي، أحمد المسمى التاجر بالحاج وإذا ذلك فً السبلم علٌه اإلمام فبٌنا تعالى، هللا شاء



 السبلم علٌه اإلمام على وافداا  نفس وسماحة صدقات عنه وٌروى الناس إلى محبباا  وكان اإلختصار، ٌحتمله ماال ماله سعة من ٌروى

 لما المذكور الحاج فً الظنون وظن األمر السبلم علٌه اإلمام على فعظم أوأكثر، سنة بصلح مخاطباا  هللا رحمه ال سنان الباشا عند من

 فضبلا  للعرب والبؽضاء القوة من علٌه هو وما والسطوة الشدة من هللا لعنه سنان فً وما والقوة االستظهار من هللا أخذهم الترك علٌه

السبلم علٌهم البٌت أهل عن . 

(2/196) 

________________________________________ 

[ الٌمن تولوا الذٌن الوالة ذكر ] 

 وكتابهم خواصهم من واحد ؼٌر أخبرنً كما هللا رحمه ال حسن الوزٌر وعزل إلٌه األمر مصٌر فلنذكر اللعٌن، ذكر جرى قد وحٌث

 ملوك من السبلم علٌه الدٌن شرؾ األعظم اإلمام على خرج من أول أن العالمٌن رب هلل والحمد سٌؤتً كما علٌهم الحق ظهور بعد

 بن عامر على الٌمن أخذوا ثم سلمان، الباشا مع الهند إلى خرجوا اللذٌن اللوند قتلوا الذٌن معه ومن وهو ومراد حسن الباشا الروم

 بعد فكان الروم ملك وزراء من الٌمن ملوك تتابع الدٌن شرؾ هللا على المتوكل أٌام وفً هللا، لعنه الناصبً الطاهري الوهاب عبد

 الذي ثم المقتول، وهو كور باشا مراد ثم السبلم، علٌه الدٌن شرؾ اإلمام بن المطهر به بلً الذي وهو باشا إزدمر[ باشا فرهاد]

 المسمى األعظم الوزٌر خرج ثم هللا، لعنه بالمناشٌر علٌه ؼضب من ٌنشر كان لما سموه نشار مصطفى المسمى المطهر على خرج

 السبلم علٌه الدٌن شرؾ اإلمام أوالد وصالح وثبلء كوكبان وحصر جٌوشه لعظم صنعاء ٌدخل ولم حوشان قاع فً المحط سنان

 ثم المعروؾ، بالؽدر الٌمن ملوك من النظاري أخذ الذي وهو باشا محمود بعده ولى ثم وزارته، على الروم وعاد الٌمن على وولً

 مات أٌامه كبٌراا،وفً عتواا  وعتوا علٌها فؽلبوه الببلد العجم كبار وأقطع الصؽرى ذمار فً وبقً صنعاء على وولً باشا بهرام

 تعز فً وبقً الٌمن على الخراجات ووضع األمراء من كثٌر فقتل باشا بمراد عزل ثم هللا، رحمه الدٌن شرؾ اإلمام بن المطهر

 حسن بالباشا عزل ثم بٌنهم، واالختبلؾ وحصونهم ببلدهم فً الدٌن شمس وبنو المطهر وأوالد وؼٌرها، صنعاء على وولى العدٌنة

هذا ووزٌره الروم من ووصل  

(2/197) 

________________________________________ 

ا  الٌمن فولٌا هللا رحمهما ال سنان الباشا  الدٌن شرؾ اإلمام أوالد وحصروا الٌمن وفتحا أمرهما وعظم سنة، ثبلثٌن من[ 594/ق] قرٌبا

 ثم الجوؾ أشراؾ من األمراء وكذلك السبلم علٌه الحسن اإلمام وكذلك أسرى، الروم بعضاا  وأدخلوا بعضاا  وقتلوا السبلم علٌه

 كوكبان صاحب إال المسكنة بٌد لصلتهم ٌده ومد طاعتهم تحت دخل من إال الزٌدٌة ببلد فً ٌتركوا لم حتى المإٌد بنً من األمراء

 تصدر وكذا وحاربهم، إخوته وباٌن لهم وخطب سلطانهم باسم السكة وضرب وواالهم ظاهرهم فإنه الدٌن شمس بن محمد األمٌر

 كما دابره هللا قطع وكذا السبلم علٌه اإلمام موالنا لمحاربة محمد بن أحمد األمٌر ولده تصدر كما السبلم علٌه الحسن اإلمام لحروب

 سلطان أبواب إلى تدخل ضرٌبة علٌه جعلوا حضرموت إلى عدن إلى مكة من وأمواله معاقله وأخذوا الٌمن ملك لهم صفً ولما تقدم،

 وأوقات، وفراغ مجلدات تستؽرق طوٌلة أعوانهم وأخبار وأخبارهم والتفارٌق، الهداٌا ؼٌر من حرؾ ألؾ مابتا عام كل فً الروم

 أم تدبٌراا  أحسن أنا أترى: السبلم علٌه الدٌن شرؾ بن المطهر أوالد من األمراء لبعض قال هللا رحمه ال حسن الوزٌر أن ٌروى

 أكمل والدي إال: فقال السنحانً؟ حمٌد ابن الشٌخ ٌكره مطهر بن إبراهٌم أظنه األمٌر هذا وكان الدٌن، شرؾ بن المطهر ٌعنً أبوك

 معكم اآلن وهو وٌخدم حماراا  وٌركب كذا صفتهما ثوبٌن ٌلبس أبً مع حمٌد ابن كان: فقال لم،: فقال علٌه، الجواب من اعتذر أن بعد

 وال والدك حال تعرؾ لم إنك: ضحك وقد فقال مثله، أو منه قرٌب وؼٌره فرساا  ثمانون وله مركوبك، مثل وٌركب لباسك مثل ٌلبس

بلده والبلد العرب فمن والدك أما حالً،  

(2/198) 

________________________________________ 

 بنفوسنا ونخلطهم مثلنا، المذكور مثل فنجعل صدٌق مالنا وبحر بر وكذا كذا من فعجم نحن وأما حمٌد، ابن من بالرعٌة أولى هو

 دابر فقطع ٌنقلبون، منقلب أي ظلموا الذٌن وسٌعلم للمتقٌن، والعاقبة قال، كما أو لبقابنا ال نعمتهم لبقاء الٌمن فً سلطاننا لٌحرسوا

 وجواده ٌنبو، ال الذي صارمه هللا حمهر ال سنان هذا كان السبلم علٌه اإلمام قام لما ثم العالمٌن، رب هلل والحمد ظلموا الذٌن القوم

 أنهم بحٌلة عزلوه حتى مخدومه حسدة وكاتب أمره صاحب فخان نفسه وعظمت اسمه كبر الروم ملوك عند وعظم ٌكبو، ال الذي

 اسم الٌمن على سنان ٌعنً له وصلت فلما وكذا، مصر على وٌتقدم الٌمن على سنان بوزٌره ٌستكفً وأنه الٌمن مع مصر ٌولونه



 زال فبل[ 599/ق] هللا، شاء إن قرٌباا  مكره من سٌؤتً ما إلى توصبلا  أٌاماا  بها خاطبه من وعاقب نفسه على وأؼلق عنها بعد الباشوٌة

 ٌحلؾ وهو ؼٌره وٌستخلؾ مصر فً ٌستقر حتى أٌاماا  له وخلٌفة ٌده تحت من وال   أنه مخدومه وبٌن بٌنه ٌتوسطون العجم كبراء

قال كما أو خدمته تفارق أو رإٌته بعدم تطٌب ال نفسه بؤن . 

(2/199) 

________________________________________ 

 أن حسن للوزٌر حسن من دس إنه ثم ذلك، مع لعزمه وتباكى تجهٌزه وتولى هللا رحمه ال سنان هذا أثقاله فشد حسن الباشا وتجهز

 حسن، الباشا على ؼالٌة وكانت السلطانة، المسماة وزوجتك أمناإك قالواألث بالخزابن فٌعزم وكذا أوخام وفٌها بعٌدة الٌمن طرٌق

 خواصه ٌصحبها هللا رحمه ال وسنان الٌمن إلى وتوجهت األثقال فتجهزت السلطان، خواص من وأنها والٌته سبب أنها وٌروى

 فلما تهامة، وٌخرج المحوٌت ببلد ثم تٌس جبل ثم كوكبان طرٌق من وعٌاله أثقاله ٌلقً الباشا أن والمشٌرون هو وجه ثم ، للخدمة

 من وأرسل ورؼبة رهبة عنده من له صح حتى الوالٌة له وأن أمره على أوقفهم الروم وعظماء أعوانه جمٌع شٌعه وقد عنه انفصل

 فً الفتن وهذه ٌقبل، فلم معه أسٌر السعادة لصاحب قلت قد: وقال منه، بد ال ما لهم وترك واألعوان المراتب مع التً الخزابن قبض

 فً السبلم علٌه واإلمام كلها وهذه شاكٌاا، باكٌاا  باشا حسن الوزٌر فعزم بالمال، وٌذهب الرحٌم وعبد اإلمام من وكذا محٌطة الٌمن

 من وشكا الروم إلى وتقدم واحداا، عاماا  مصر ولوه ثم حاله ضعؾ للسلطنة صح حتى واحداا  عاماا  مكة فً أقام حاله ولضعؾ برط

 على فعولوا وكذا علٌنا فخرجوا الٌمن ظلم ثم السلطنة، كبراء من وقتل العساكر على وؼلب أمره على ٌقؾ ولم الناس قتل وأنه سنان

 هللا لعنه للمخذول صح ولما السلطان، خواص من وكان جعفر الباشا فانتدب أحد، بذلك ٌقم ٌكد لم هٌبته عظمت وقد الٌمن من عزله

 إذا السلطان من نفسه على ٌؤمن وال صنعاء على ٌؤمن فما الرحٌم وعبد السبلم علٌه اإلمام حروب مع سار إذا أنه خاؾ خروجه

الموفق وهللا فابدة من ٌخلو ال ولكن شجون، ذو والحدٌث تقدم، كما المذكور الحاج فؤرسل خلل حصل . 

(2/200) 

________________________________________ 

[ الصلح خبر ٌستقصً اإلمام ] 

 ببلد بعض إلى وأتردد وادعة أعمال من جانب فً وكنت: هللا رحمه الرجال أبً بن أحمد بن علً الدٌن جمال العالم القاضً لقا

 باهلل، المحروسة شهارة فً وهو السبلم علٌه منه بكتاب إال أشعر فلم السبلم علٌه اإلمام تدبٌر به ٌؤتً ما على مجاهداا  متوارٌاا  سفٌان

 خبل أن علٌه السبلم بعد كان فما قال، كما مبادراا  السبلم علٌه فوصلته قال، كما أو واحدة لحظة الكتاب ورود بعد تقؾ ال إنك: وفٌه

 عندهم ضعفنا مع لطبلبه الموجب السبب عرفت وال صلحاا  ٌطلب الطاؼٌة هذا عند من[594/ق] الوادي أحمد الحاج وصل: وقال بً

 علٌهم بالجواب المماطلة ورأٌت والمطلوب، المحبوب فهو وصدق حق هو أو حالنا معرفة ٌرٌدون حتى علٌنا واستظهارهم وقوتهم

 تقدم كما نهم ببلد من لصؾ فً ٌومبذ وهو الجوفً، الشوٌع بن مطهر بن علً األمٌر إلى وتذهب لباسك ؼٌر وتلبس زٌك تؽٌر حتى

 الطاؼً لهذا ودوٌل الصلح لطلب موجب ثم هل فتساءله هللا رحمه ال سنان من محترزاا  وبقً إٌاها ولوه ثم لفتحها، العجم مع وخرج

 ال وأنً المسافة وبعد الخصوم بكثرة فاعتذرت: قال قال، كما أو إلٌه كانوا ما أحوج فالمسلمون وعقدناه الصلح إلى أجبناهم لعزله

 وتوكل عذر ال: فقال أعنابهم، قطعناو وأحربناهم الجوؾ أشراؾ األمراء إلى أسؤنا قد وأٌضاا  الحق، أؼضبه قد من ٌعرفنً أن آمن

 فما األمر هذا دبرت وقد عمومتك، بعض وعندهم الدنٌا حب إال العجم لخدمة ألجؤهم وما الحق، على أنك ٌعرفون فإنهم هللا على

 ببلد طرٌقنا وكانت لٌبلا  وسرنا لباسه مثل ولبست سماها بلد من أحمد بن محمد اسمه فبلن وصحبنً فعزمت: قال ؼٌرك، وجدت

 .ذٌبان

(2/201) 

________________________________________ 

 محطة فً وهو المذكور األمٌر محل الحنشٌات درب من أسفل اآلخرة العشاء بعد وصلنا حتى شدٌد خوؾ على نهم ببلد دخلنا ثم

 مع جلٌس وهو ٌحٌى الفقٌه عمً إلى صاحبً أرسلت ثم خرابة فً فتوارٌت بالكثٌر، لٌسوا وأصحابه واألشراؾ العرب من أكثرها

 اإلمام من معً وال للوصول الموجب ما للرسول علم وال بمكانً عمً أخبر: فقلت اإلمامة تكلٌؾ فً معنا ٌكن ولم المذكور األمٌر

 أسكن األمان فً مرادي أن عمً وعند معً الذي الرسول عند والظاهر مهم، لؽرض وصولً تتضمن صؽٌرة قطفة إال السبلم علٌه

 سوء مظنة كان فإنه وصل من أرى بحٌث موضعً أعلى إلى فصعدت الخوؾ داخلنً الرسول ذلك عنً ؼاب ولما: قال ببلدي، فً

 فوصبل لهما فتعرفت موضعً وٌطلبان األمٌر من لً عشاء معهما وآخر صاحبً وصل وقد إال كثٌر ؼٌر كان فما بنفسً نجوت



 وعنده فٌه نازل واألمٌر كبٌر مسجد صرح إلى وأدخلنً أخرى عاد حتى فبقٌت مكانك،: األمٌر صاحب وقال به، وصبل ما وتعشٌت

 فخرج مظلمة، لٌلة وكانت جملتهم من كؤنً فبقٌت المسجد، صرح فً الزاوٌة هذه فً تبقى: الدلٌل ذلك لً أصحابه،وقال عٌون

 سنان من خواصه من علٌه عٌون من مخافة علٌه أسلم ال أن أمرنً وقد قاربنً أن إلى ٌدور وبقً متبرد أنه على منفرداا  األمٌر

 كثٌراا  واستبشر ففرح: قال بُصلح، خطاباا  السبلم علٌه اإلمام عند وأن جملة معً بما فؤخبرته ٌتردد وهو فسؤلنً هللا لعنه[ 595/ق]

 صهر وهو كبرابهم من وكان المكان شٌخ النهمً الحفر طاهر بن أحمد الشٌخ فطلب علٌنا أحد ٌطلع أن مخافة ٌدور ذلك مع وهو

ه األمٌر وبٌنه بٌننا وكان عرفنً المصباح لنا أضاء فلما فؤدخلنً، بٌتاا  ٌدخلنً أن وأسرَّ  

(2/202) 

________________________________________ 

 ببلد وننزل أمان مرادنا: له فقلت هللا؟ رحمه ال سنان من الخوؾ شدة مع والوصول المخاطرة موجب ما فسؤلنً هزم أٌام من معرفة

ا  التخفً وهذا الجوؾ  وصل اللٌل سكن فلما المذكور، الشٌخ فصدقنً قلت، كما أو بنا فٌطالبه ٌعلم ال سنان من األمٌر على خوفا

 قال الشٌخ، أخرج وقد علٌه ٌوقفكم ما إلٌكم ٌلقً فبلن صدر: جملته كتاب ورأٌته السبلم علٌه اإلمام قال ما بجمٌع وحدثته األمٌر

 إال السبلمة بقابه مع ٌظن ال فإنه الشقً هذا دولة بزوال ٌوصؾ ال ما السرور من معه حصل وقد فقال له فحققت ذكره علً فؤعاد

 المكان ذلك إلى علً دخل الوقت ذلك مثل كان فلما القابلة، لٌلة الرسول وعاد الخبر، له ٌحقق صنعاء إلى حٌنه من وأرسل ظناا،

 فلما لكم، وقٌل قلتم ما صح: معناه ما القرطاس ذلك ظهر فً كلمتٌن السبلم علٌه اإلمام على وأجاب اللٌل جوؾ فً خال   وهو

 ومن علٌه، هللا رحمة الدٌن جمال القاضً رواٌة هنا إلى الوادي، أحمد الحاج وأرسل الصلح عقد السبلم علٌه اإلمام عند وصلت

الرحٌم عبد األمٌر أخبار تمام ؼٌره رواٌة . 

(2/203) 

________________________________________ 

[ الصلح من الرحٌم عبد األمٌر موقؾ ] 

 وتظهره هللا أخذهم الترك على قٌامه كٌفٌة ذكرنا وقد بالصلح لتعلقه هنا وذكرناه الرحٌم، عبد األمٌر أخبار تمام إلى ولنرجع: فصل

 له ٌحصل لم فلما الرؼابب، لهم وبذل الحٌمة وأهل بالحماطً ثم كوكبان، فً ثم شهارة فً طمع وأنه السبلم علٌه اإلمام بمناصرة

 الدٌن شمس حاجبه السبلم علٌه اإلمام إلٌه أرسل ولقد لنفسه، وتارة له، وٌنصر لئلمام ٌخطب فتارة أحواله اضطربت المطلوب

 ذلك ٌختلؾ ولكن جواداا، كرٌماا  مؤموالا  وكان نابلة، فً طمعاا  لئلمام هللا فتح مما ببشارة إلٌه ٌسٌر أنه الحاجب ذلك سإال عن البواب

 عبد عسكر فً والده مع وكان الؽربانً، سهر أبو ناصر بن محمد الشرٌؾ أخبرنً كما إلٌه وصل فلما واألوقات، الهوى ختبلؾ ال

 بزي المحروم تزٌا العسكر[ 596/ق] سمرة وقت كان فلما موضعه، عرؾ وقد معهم فؤمسى ؼربان عسكر عند فعله أنه الرحٌم

 قلل وكؤنه والوقابع الجهاد من السبلم علٌه اإلمام عند وما وببلده المعافا البن ذكراا  الحاجب هذا من فسمع حدٌثهم سمع ثم الخدام،

 فً وتخونه قاسم أبً تبٌع أنت: وقال محفل فً طلبه الصباح أصبح فلما حٌنبذ حورة فً الرحٌم عبد وكان الرحٌم، عبد أصحاب

 بربطه أمر ثم وكذا، منك له آخذ أرسلك وإنما منك لنفسه انتقم ما اإلمام ٌعنً وهو علٌه أدخلته كبار خمسة أعطاك من حتى الباب

 إصابته عدم علٌه وعظم النار له تطلع فلم عرض أنه على ٌرمٌه البندق وطلب هناك تالوقة فً ٌعلق أن أمر ثم ثٌابه، من وتجرٌده

ما تنظرون -قال كما أو- األهنوم إمام فضل من سبلمته أن تظنون الحاضرٌن ٌعنً وأنتم ربما: فقال بالبندق، الرمً فً مشهور وهو  

(2/204) 

________________________________________ 

 فكان مكتوؾ، وهو الحطب فً حٌاا  المذكور وطرح جداا، عظٌماا  صار حتى بٌت كل من ٌجمعوه وأن بالحطب أمر ثم به أفعل

 على مطراا  سبحانه هللا أرسل الجوانب جمٌع من النار اشتعلت فلما السبلم علٌه اإلمام وبفضل سبحانه باهلل وٌستؽٌث ٌصٌح الحاجب

 السبلم علٌه اإلمام بفضل واعترؾ وأطلقه عنه وعفا ذلك شهد ممن وكثٌر هو فخشع المطر من الناس وتفرق النار تلك فؤطفؤ المكان

 الرؼبة ونهاٌة واإلجابة المحبة له فؤظهر خدمته، ومبلزمة عنده البقاء منه وطلب العطاء من الحاجب لذلك وأكثر الحال تلك فً

 وترك السبلم علٌه اإلمام إلى ودعا الظفٌر، إلى خلص ثم إلٌه، اطمؤن حتى السبلم علٌه اإلمام من علٌه ٌشكو وأخذ ألهله وأرسل

 فً فهو السبلم علٌه اإلمام أوامر من شٌباا  ٌراعً أو سبحانه هللا حدود على ٌقؾ أنه وأما باإلٌاب، الؽنٌمة من ورضً إعطابه مكان

 عرض الصلح فً السبلم علٌه اإلمام خاض ولما باإلمام مإتم أنه الكبة علٌه تجوز من على ٌلبس وإنما اإلمامة عن الخارج حكم

 لهم صح فلما هللا، أخذهم والترك وتركه الصلح اإلمام فعقد العجز إلى اإلمام نسب بل ٌرض فلم واحد الصلح ٌكون أن إرسال علٌه



 من األلؾ من ٌفرون ال أصحابه من المابة أن حتى علٌهم منصوراا  ٌزال ال وهو الحربة اجتمعوا منه تبرأ وأنه وإٌاهم تركه اإلمام أن

 أو سنة من أكثر ورابهم من خوفهم فكان أهلكه تلكؤ أو تؤخر ومن ٌعطٌه، ما ٌدري ال معه وابتلً ثبت من وأن لهم، الختٌار ؼٌرهم

 أخبرنً كما قتل إذا حتى أصحابه ومن الترك جنود من قتل من ٌحصى وال والترك، السبلم علٌه اإلمام بٌن الصلح عقد بعد أكثر

597/ق] خدمه ممن عرفناه ممن واحد ؼٌر ] 

(2/205) 

________________________________________ 

 شدٌداا  خوفاا  خافوه إخوته حتى وأكثر بالتهمة أصحابه من قتل إنه ثم ٌبعد، لم الدم علٌه وسال إال كلها ببلده فً موضع إنما ذلك وشهد

 ثم منهم، أخواله وكان زٌد، أبً الشٌخ ببلد إلى انحدر ثم منه، به مستجٌراا  السبلم علٌه اإلمام عند بقً وأنه مطهر لصنوه تقدم ما مثل

 بٌت من وهم هو وبقً مسور جبل فً الترك أمراء راكز فإنه الرحمن عبد بن أحمد األمٌر صنوه ثم خروجه، مع باشا جعفر إلى منه

 إلى مزٌد علٌه ال الذي والدفاع الشدٌد القتال بعد انحدر ثم علٌهم، له الٌد أكثرها وفً سنة، من أكثر المنتاب مسور جبل فً آخر إلى

 ممن كثٌر من وبلؽنً ذلك، من قرٌب الرحمن عبد بن محمد األمٌر وأخوه هللا، أخذهم الترك من أكثر منه وخوفه حجة إلى أخٌه

 وأوالده عبلن بن الشٌخ وقتل ونٌؾ، نفر ثبلثمابة أٌامه جمٌع فً بالتهمة المعروفٌن حجة جبر من قتل من جملة أن أخباره ٌعرؾ

 السماط حوالً وجعلهم العٌد ٌوم فً نفراا  عشرٌن فوق وكانوا السودة، إلى الطرٌق المعافا البن فتحوا أنهم لتهمة وأوالدهم وإخوته

 من رجل بزوجة المثلة من هللا أخزاه المشهورة الفضٌحة فعل حتى الناس أفراد من ؼٌرهم وكذا الموت ٌنظرون وهم الناس فٌؤكل

 ٌبق ولم الناس أعٌن على فكانت ٌتجرٌدها وأمر امرأته فؤخذ الترك إلى فهرب خافه فإنه الزنم هللا عبد ٌسمى عسكره وعٌون أصحابه

 وإٌاهم هللا لعنه عنده الذٌن الناس أمر ثم ثدٌها، فً وعلقهما صؽٌرٌن لها ابنٌن أخذ ثم الصفة تلك على صلبها ثم شًء، عورتها على

 كحبلن فً علٌه قبضوا حتى به زالوا فبل النصر وسلبه هللا خذله ذلك فعل أن حال فمن ففعلوا ولزوجها لها واللعن إلٌها بالنظر

 من فؤخذوه لنفوسهم وتشرطوا العجم كاتبوا وقد منه الراحة بتعجٌل الحصن ذلك فً بمصٌره عسكره وكبار إخوته احتال وقد الشرؾ

الِِمٌنَ  َبْعضَ  ُنَولًِّ َوَكَذلِكَ } منه العباد هللا وأراح المعروؾ الحصن الشرؾ كحبلن ا الظَّ ْكِسُبونَ  َكاُنوا ِبَما َبْعضا ٌَ }. 

(2/206) 

________________________________________ 

[ الرحٌم عبد األمٌر على القبض ] 

 أنه رأى لما أنه ٌبلؽه كان هللا رحمه المهدي بن علً السٌد الوالد قال وألؾ، وعشرة سبع سنة عام أواخر فً علٌه القبض وكان

 وهوفً السبلم علٌه اإلمام وبلػ أخذ ولما علٌك، معنا اإلمام تكذب ال الترك وٌقول وٌكاتبه له وٌنصر اإلمام إلى ٌعتزي كان مؽلوب

 هو فإذا ٌلعنه ثم إلٌنا به وصل وما ذلك بٌن فٌما وٌقول ظاهراا  منه ٌتبرأ السبلم علٌه صار إلٌه عسكره من بجماعة هرب أنه حبور

 وجعل السبلم علٌه اإلمام فاستحلفهم نفر ثمانمابة بلؽوا حتى أرساالا  عسكره من جماعة اإلمام وصل وإنما صحة للمقالة ٌكن لم

علٌهما هللا رضوان الحسن ولده مع[ 598/ق] دٌوانهم . 

(2/207) 

________________________________________ 

[ علٌها والٌاا  باشا جعفر ووصول الٌمن عن باشا سنان رحٌل ] 

 متسلم وصله وقد للمسٌر سنان تجهٌز زبٌد فً حصل لما وأنه باشا جعفر خروج صفة تقدم فقد هللا رحمه ال سنان الباشا مسٌر وأما

 السلطان علً أخبر فمما أثقاله وحمل مصر على ووالٌة السلطان من بكساء بخلع هللا لعنه سنان ووصل باشا، جعفر قبل من صنعاء

 وانتخب قدره، ٌقدر ال ما والتحؾ والهداٌا اآلالت من حصل وأنه حاصل علٌها جمل سبعمابة عهدته جعل الذي أن جماله على وكان

ا  الٌمن هٌبة على العسكر من  تعز إلى وصل ولما الروم، إلى معه للمسٌر الوقت ذلك فً ٌعظم ما وأبهة سبلح فً نفر وخمسمابة ألفا

 هذا أن وعرؾ خوفاا  فازداد كبارهم من خمسة أو أربعة واحد ٌوم فً خواصه من هلك ثم ٌراه أن وامتنع باشا جعفر خاؾ العدٌنة

 إلى مصٌرهم بعد خواصهم من معهم كان من بعض أخبرنً كما بٌنهم والسفراء تعز خارج رتباا  جعل لقد حتى سمهم قد الطاؼٌة

 باشا جعفر أعوان كثر وقد هلك، المخا فً صار ولما البحر، أثقاله من كثٌراا  حمل وقد المخا طرٌقه وكانت انفصل، حتى الحق جانب

 ما واستعادة الخزابن لقبض أمناءه أرسل موته باشا لجعفر صح ولما سنان، من الخوؾ من والعرب العجم أمراء من كثٌر إلٌه ولجؤ



 ذي إلى مٌبلا  العجم جند كبار من ورأى صنعاء طلع ثم إلٌه، صار حتى بالوزارة ووعده سنان وزٌر الفقار لذي وبسط البحر فً

والٌته ٌكره ممن اآلخرٌن على به قوى مما ذلك فكان الطرٌق فً عنقه ضرب ثم أصحابه، بتفرٌق واحتال فخافه الفقار . 
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________________________________________ 

[ سنوات عشر لمدة الصلح ٌحدد باشا جعفر ] 

 إلى فٌه والزٌادة بتجدٌده وبادر الصلح قرر هللا رحمه ال سنان كان وقد باشا، جعفر وصل لما فإنه الصلح أخبار إلى ولنرجع: فصل

 كثٌراا  وؼٌر لذلك أهله وقرب العلم أهل من أنه وادعى عدل بعض أظهر فإنه الٌمن فً موقع باشا جعفر لوصول وكان سنٌن، عشر

 ال إال لهم ذنب وال الٌمن رإساء من كثٌراا  قتل سنان أن حتى كالنار الرحٌم وعبد سنان مع الٌمن وكان هللا، رحمه ال سنان جور من

السبلم علٌه اإلمام إلى المكاتبة باشا جعفر من وتتابعت دنٌوٌة، أو دٌنٌة حالة له ٌذكر من وفٌه الٌمن من ٌذهب . 

(  فً إلٌنا كتبه فً العبلمة وقال كثٌراا، السبلم علٌه اإلمام على أثنى وقد الصلح فً المتوسطٌن من واألمراء الفضبلء بعض وأخبرنً

[ 599/ق] كذلك األحمر التراب هذا ثم قال، كما أو عبلمتنا نحن نضع كما ٌضعها اإلمام من فنحب السلطنة قانون ٌحتملها ال الوجه

 ال دٌنٌاا  اعتقاداا  محلها عن تركها ٌمكن ال دٌناا  السبلم علٌه اإلمام ٌراه ومحلها العبلمة أن بعضهم فؤجابه: قال قال، أوكما ٌحتمله ال

مراجعة بعد ذلك وحصل قال وأظنه ذلك السبلم علٌه اإلمام وفعل ففعلوا قال تركه، منه فنطلب األحمر التراب وأما عنه، نحول ) . 
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________________________________________ 

[ كوكبان أخبار ] 

 من بالسم ماتا أنهما وٌروى محمد، ولده ثم الدٌن، شمس بن محمد بن أحمد األمٌر موت ذكر تقدم وقد كوكبان أخبار تمام إلى رجعنا

 فً السبلم علٌه واإلمام وذلك كثٌراا  وأعطاهم كوكبان كانت طرٌقه وأن حسن الوزٌر إلى ولمٌلهما خافهما ألنه هللا رحمه ال سنان

 القاضً استشهد أن بعد قرٌباا  مات ثم ذكره، تقدم من فٌه طمع حتى إسماعٌل األمٌر الزمت التً العلة ذكرنا وقد تقدم، كما برط

 وفٌها عشرة، ست سنة آخر فً باشا جعفر ووصل وألؾ، عشرة ست سنة فً وذلك هللا رحمه الحماطً ٌوسؾ بن علً الدٌن جمال

 فً الفضبلء والسادة علٌه هللا سبلم باهلل المإٌد اإلمام وكان بٌنهم، فٌما واختلفوا كوكبان أحوال واضطربت المذكور إسماعٌل توفً

 وقد وٌدخلون ٌخرجون قد الصلح حصول ثم محمد بن أحمد األمٌر موت بعد وكان وثبلء، شهارة أخبار من تقدم كما أسرهم

 األشراؾ من وقلٌل ورإسابهم عبٌدهم من كثٌر السبلم علٌه محمد موالنا ٌخالط وكان الحصن، أهل من الحلل أهل حكم فً صارروا

 لهن أن حتى نسابهم بعض إلى ثم عجٌبة أخبار ولهم عبٌدهم، إلى جنودهم وأمر أمرهم مصٌر الزمان ذلك فً كوكبان قواعد ألن

الضرب دار ومن الببلد محصول من شٌباا  . 

 أنه محمد بن أحمد األمٌر حً ٌخالط وممن التصوؾ خرقة أهل من وكان الملصً الحمٌضة ناصر بن أحمد األدٌب الشٌخ وأخبرنً

نومه فً ٌنشده منشداا  رأى السبلم علٌه الدٌن شرؾ األعظم اإلمام أن أخبره : 

تٌجانها وعبٌدها نسوانها....  توجت قد عصابة رأٌت فإذا  

بمكانها أقرانها) وتمكنت....  أدبرت قد سعودها بؤن فاعلم ) 
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________________________________________ 

 أَْمرُ  َوَكانَ : }وقرأ فصدقها ورواٌتها بالرإٌا أخبرته الدٌن شمس بن علً بن الرب عبد األمٌر أٌام ذلك على ٌدل ما رأٌت ولما: قال

ا هللا ا َقَدرا  إذذاك إسماعٌل واألمٌر أمره، على نفسه وٌظهر ٌباٌعونه أن وطلبوا السبلم علٌه محمد موالنا مع فخاضوا نعم ،{َمْقُدورا

 ٌخوفوه وأن ٌصوبوه ال أن األمر من فٌه هو ما على علٌهم هللا رضوان الكرام السادة ٌوقؾ ولم العامة على موته أمر مكتوم

 .العواقب



 حدة فٌه هللا عبد بن صالح بن محمد السٌد كان: قال هللا رحمه السلفً[ :59/ق] محمد بن أحمد الدٌن شمس األعلم القاضً وأخبرنً

 به إال راعنا فما قال ٌقٌموه، فٌمن النظر وشدة االضطراب من فٌه هم وما إسماعٌل موت صحة على فوقؾ الدولة عٌال ٌخالط وقد

 فقم أحد لهم وال مات إسماعٌل هذا أخرى إلى ٌد من الصبٌان به ٌلعب كالفرخ صرت كذا الذي العاجز هذا ٌا: اإلمام ابن فً ٌصٌح

 عٌال فطلب وبٌنهم بٌنه ما لنا علم وال: أحمد القاضً قال قال، كما أو طاعة إلٌك وهم الخزابن وافتح العسكر واطلب الحصن واقبض

 وعده من بعض بنا واتصل والدار المٌدان بٌن ما الحد باب ولزمنا السبلح مخزان لنا وفتح معه وخرجنا وخرج والفقهاء السادة

 وكان شبام إلى الدٌن شمس بن علً لؤلمٌر وأرسلوا العبٌد فؤخلفنا قال لهم، علم ال أماكنهم فً العلماء من والشٌوخ لئلمام، ونصروا

 الدٌن شرؾ اإلمام بن الدٌن عز بن محمد لؤلمٌر أرسل منهم وبعض أوالده، على وال إلٌه ٌلتفتون ٌكاد ال إخوته عٌال من طرٌداا 

 وكانت وجهه أصاب بسٌؾ بعضهم وتناوله مكانه عاد حتى سبحانه هللا بدفاع بعضهم عنه فدافع بالسٌوؾ موالنا وقصدوا وتكاثروا

التً الشجة  

(2/211) 

________________________________________ 

 عز بن محمد رأى فلما الدٌن، عز بن محمد األمٌر عمه ابن على الباب بإؼبلق أمر الدٌن شمس بن علً األمٌر وصل ولما فٌه،

 األمر اتسق ثم فهلك رأسه على الباب فصك الدخول أراد إنه: وقٌل فجؤة، مات كوكبان على عمه ابن واستٌبلء دونه الباب الدٌن

 مواضعنا أرجعونا وقد للحلؾ والعسكر الكبراء وطلب أمره بتدبٌر عنا واشتؽل: هللا رحمه القاضً قال الدٌن، شمس بن علً لؤلمٌر

 وأنبوه، بنفسه التعزٌر على محمد لموالنا المبلمة السادة وأكثر قال شرهم، عنا هللا ودافع السبلم علٌه موالنا وقٌدوا قٌدونا ثم بعنؾ

 األمر تقرر أن بعد ثم وجد، ما شدة من ٌنبؽً ال بما تكلم حتى السبلم علٌه الدٌن شرؾ بن الحسن العبلمة السٌد علٌه أشدهم وكان

 من إال كان ما منه كان ما بؤنه لولده واعتذر السبلم علٌه اإلمام إلى وكتب صنعاء إلى العجم وكاتب الدٌن شمس بن علً لؤلمٌر

عنده إبراهٌم األمٌر ولده حبس لمكان المعافا بن هللا عبد باألمٌر ٌتوسل السبلم علٌه واإلمام شًء، علٌه نفسه فً وإنما الحبس ضنك . 
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________________________________________ 

[ باشا وجعفر اإلمام بٌن الصلح قواعد استقرار ] 

 فً الباشا لتحلٌؾ هللا رحمه المسوري الحسٌن بن الدٌن سعد الدٌن دمج الكامل العالم القاضً صنعاء إلى سفٌراا  السبلم علٌه وأرسل

 وكان[ ;59/ق] الحٌمة، رهابن بعض إطبلق ثم واألهنوم وعذر ووادعة عبٌد بنً ببلد من التً الرهابن وإطبلق السنٌن العشر صلح

 السبلم علٌه اإلمام مع جهادهم لمكان لهم ٌبقى الحٌمة أهل سبلح وأن فقط، رهٌنة قبٌلة كل من وأبقى رهابن جملة منها قبض قد

 عبد األمٌر األمراء من الصلح فً المتوسط وكان إلٌهم، صارت التً الببلد من كؽٌرهم بالماضً ٌطالبون وال المعتاد المال وعلٌهم

 أن وٌروي السبلم علٌه اماإلم إجابة إلى ٌسارع باشا جعفر وكان الوادي، هللا سعد بن أحمد الحاج والسفٌر المعافا بن ٌحٌى بن هللا

 علٌه اإلمام وأن تقدم كما اضطربت الحٌمة أن ذلك فمن الرحٌم عبد على وٌتوجه اإلمام ٌصلح بؤنه باشا جعفر نصح هللا لعنه سنان

 الحٌمة أهل أن الباشا من السبلم علٌه اإلمام وطلب سبق كما األكوع بن علً الدٌن عز الدٌن ضٌاء المجاهد الفقٌه أرسل السبلم

 المشابخ من ٌقبضه المعتاد المال نفس إال للوالً وإنما الواجبات لقبض ٌبقى الدٌن عز الفقٌه وأن تقدم، كما المال رأس ٌسلموا

 بن هللا عبد المجاهد الفقٌه ولده أخبرنً كما بالتعظٌم الدٌن عز الفقٌه على وأقبلوا الحٌمة أهل أهمله والٌهم وصل فلما اإلمام، بضمانة

 قبل بالمسٌر الوادي أحمد الحاج وعجل الخطاب وكثر كوكبان فً والسادة اإلمام عٌال ببقاء وأمر ذلك الباشا على فعظم الدٌن عز

كوكبان صاحب الدٌن شمس بن علً األمٌر إلى السبلم علٌه اإلمام بخط مسودة ورأٌت القول، إبرام  

(2/213) 

________________________________________ 

 بمدده ٌمدكم وتعالى سبحانه فاهلل وٌرضاه هللا ٌحبه فٌما التامة والعناٌة طوٌتكم وصبلح لنا محبتكم ٌقٌناا  علماا  علمنا ولقد: لفظه ما

 الصبلح وضالة المحمودة سعاٌتكم ثمرة هو الذي الصلح انبرم وقد والتؤٌٌد، والفبلح والصبلح بالتسدٌد أعمالكم وٌقرن الربانً،

 الدماء حقن فؤحببنا لدٌكم وأصحابنا أوالدنا تؤخٌر رأى مما وكان ٌرجوه، ما الخٌر فً هللا بلؽه باشا جعفر وبٌن بٌننا المنشودة

 وال كتاب، أجل ولكل النفوس طٌبة بعد هللا شاء إن ٌخرجون وهم كرٌم، ولد وجٌران ووفده سبحانه هللا ضٌؾ وهم الدهماء، وتسكٌن

 هللا شاء إن الخٌر من نهواه ما ٌفاوت ال هللا شاء إن ولعله المرة بعد المرة بالصبلح أعماله هللا قرن باشا لجعفر المراجعة تزال

 .والسبلم



(2/214) 

________________________________________ 

 وتعالى سبحانه هللا ٌسر ثم تقدم، كما إذذاك للترك حرب الرحٌم وعبد المكاتب الشروط تلك فً وكتب الصلح قواعد واستقرت

 الدٌن صارم العبلمة السٌد توفً قد وكان وأوالدهم، جمٌعاا  الفضبلء والسادة كوكبان من السبلم علٌه اإلمام أوالد خروج فً الخوض

 بعد كوكبان فً مدة فبقً إبراهٌم بن المهدي الدٌن وجٌه األعلم السٌد ولده القضاء وولً كوكبان، فً هللا رحمه المهدي بن إبراهٌم

 جبللة اإلمام عند لهم وكان باهلل، المحروسة شهارة إلى وأوالدهم والشٌعة والسادة السبلم علٌهم[ 544/ق] اإلمام أوالد خروج

 علٌه هللا سبلم باهلل المإٌد المإمنٌن أمٌر موالنا ولده ووصل والتسلٌم، الصبلة أفضل علٌه النبً على قدومهم عند الحبشة كمهاجرة

 كان حتى واآلجلة العاجلة أمور فً والكمال الفانٌة هذه فً الزهادة مع اآلل علماء فً العٌن وكان الكمال، درجة العلم فً بلػ وقد

 إلى ووردت باهلل، المحروسة شهارة ثم حبور، إلى معهم كان ثم ظلٌمة من المدابر إلى السبلم علٌه اإلمام وتلقاهم المثل، به ٌضرب

 صبلح بن علً اإلسبلم جمال العبلمة السٌد قاله ما منها المعانً، الرابقة األشعار معناها فً ونظمت التهانً، السبلم علٌه موالنا

هللا رحمه القاسمً العبالً : 

وٌسفر ظبلم عن ٌبدو الصبح كما....  وأسفرت الببلد فً نجوم تجلت  

نشكر فاهلل والفخر وصالحنا....  لنا شرؾ بعده من عزنا أتا  

وٌبصر الرشاد سبل ٌهتدى هم....  األولى والقادة األعبلم السادة هم  

تخطر القلب على كادت ما ألمور....  بهذه العالمٌن لكل فبشرى  

تحصر لٌس أرى فٌما كراماته....  أحمد سبللة من لسعدإمام  

(2/215) 

________________________________________ 

وٌقصر مداه ٌبؽً من تناقض....  الذي والماجد المفضال العالم هو  

ونقهر نخاؾ مما ٌإمننا....  لنا به اإلله من هدى إمام  

مظفر كمً األعداء على هزبر....  مفضل للموالٌن جناب رحٌب  

محٌر الدٌار هذه فً وشخصً....  مخٌم لدٌك قلبً أٌاسٌدي  

أنفر قط مضى قد فٌما كدت وما....  ومكلؾ وصحب أهل بً تشبث  

أنظر لست ؼٌركم ناساا  شمت وإن....  ساعة كل ذكركم عنً وماؼاب  

المقدر واإلله فإادي وأشفى....  بسرعة شملً جمع ألرجو وإنً  

مدبر بالعباد رإوؾ وأنت....  قادر أنت بؽٌتً ٌسر رب فٌا  

أحشر ٌوم وفً نومً فً ؼٌاثً....  إنهم واآلل المختار على وصل  

(2/216) 

________________________________________ 

[ الثانٌة النهضة أخبار ] 

الموفق وهللا الثانٌة النهضة أخبار وهذه : 



 عظٌم وكان الترك، من محمد قرا المسمى محمد األمٌر علٌها كان فإنه األخرى النهضة فً ونواحٌها صعدة ببلد أخبار وأما: تنبٌه

 ٌبعث كان الذي وهو خطره، وعظم أمره، واستفحل صعدة ببلد على فؽلب العرب أمور ومعرفة والتدبٌر الحزم أهل من السلطان

 وإنما النهضة هذه فً صعدة لببلد الفتوح قلت األسباب فلهذه شدٌد،[ 549/ق] إلٌه مٌل صعدة ببلد ألهل وكان برط، إلى المؽازي

 سٌدنا حً وسمعت الوقابع، من ٌذكر ما صعدة ببلد على أٌامه فً أعلم وال كثٌراا، ٌإثرون وال السادة الشام أطراؾ فً ٌناوش كان

 الٌمن أرض من البٌت أهل ببؽض[ تتهم] التً البطون ذكر وقد هللا رحمه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد المجاهد العدل الفقٌه

 علٌه إبراهٌم بن القاسم الرسول آل نجم الدٌن ترجمان اإلمام جده عن الخبر هذا ٌسمع كان أنه حدثه السبلم علٌه اإلمام أن ذكر حتى

 ثبلء، فً والحوالٌون عٌان، فً والسلٌمان بصعدة، والحدادون نجران من كعب بن الحرث بنو منهم بطون سبع وعدد السبلم

 أحمد ٌسمى منهم رجل على نزلنا نجران بادٌة أو ٌام ببلد إلى وصلنا فلما قال بظهر، واألبارة برٌدة، واللعوٌون بتافث، والكبارٌون

 فقال آخر، مكان إلى وننتقل فبلن شٌخ ٌا عنك نخفؾ له فقلت لٌال عنده وبقٌنا واإلحسان باإلكرام فقابلنا سماه وقد -منً الشك- فبلن

 أوقات فً صدره إلى بٌده وأشار علٌك صدري فً أجده شًء لوال أوالده إلى وأشار هإالء مثل عندي إنك موالنا ٌا وهللا: مقسماا 

بنً من والرجل الخبر صدق فعرفت: اإلمام قال قال، كما أو لحمك آكل أكاد حتى فؤبؽضك سبب لؽٌر  

(2/217) 

________________________________________ 

 ونحن األصحاب من حدث من وسمعت المذكور، سؤلت وال نجران السبلم علٌه اإلمام وصل متى أعرؾ وال ففارقناه قال الحرث،

 أن وأظن وألؾ، وعشرٌن سبع عام فً رتبة شظب حجاج وبنً مرقص أعمال من الحمراء مرتبة فً والفقهاء السادة من جماعة

 بن أحمد المجاهد الشهٌد األمٌر الجوؾ أشراؾ من السبلم علٌه اإلمام مع وكان نجران جانب فً بوقعه الحدٌث ٌسمع ٌحٌى سٌدنا

 جنود وأن هللا رحمه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد الفقٌه منهم السبلم علٌه اإلمام أصحاب من وعدة الجوفً األخرم محمد

 الفقٌه جماعة وقتل بالبندق، ورمى الجبل وتعلق السبلم علٌه اإلمام نجا حتى المذكور األمٌر فؤبلى الموضع ذلك إلى قصدوهم العجم

 الٌوم هذا: السبلم علٌه اإلمام قال حتى صالح بن الهادي وصنوه صالح بن علً العبسً بنً أظنهم أسد عٌال من وآخرٌن المذكور

 الموفق وهللا. الجملة هذه لحفظ فؤشرت الوقت وال التفصٌل أتحقق ولم الرحالة، فً ٌحٌى والفقٌه الخٌل، فً محمد بن أحمد لؤلمٌر

 .والهادي

 ذكرها تقدم وقد نجران إلى خرج وأنه برط فً السبلم علٌه واإلمام القضٌة هذه: به هللا نفع الشرفً محمد بن أحمد العبلمة السٌد قال

آمٌن به هللا نفع السٌد رواٌة من . 

(2/218) 

________________________________________ 

[ شهارة فً الجامع مسجده ٌؤسس اإلمام ] 

[  السبلم علٌه اإلمام أسس وقبله والعام، الخاص على عابدته وحسن لئلسبلم ظاهراا  نفعه وكان الصلح انبرم ولما: فصل[ 544/ق

 األواخر، العشر فً وتمامه[ م9848 ماٌو] وألؾ عشر خمسة عام الحرام محرم شهر رابع فً شهارة محروس فً الجامع مسجده

 سمعوا أنهم الحٌاة فً هو من بقاء وأطال هللا رحمهم أصحابه من كثٌر عن وٌروى الزبٌب، ثمرة شهارة أهل فٌه ٌحط موضعه وكان

 سبحانه هللا فضل من اإلمداد فحصل إسبلمٌاا، درهماا  تؤتً كبار خمسة إال أجرته من ٌجد وال عمارته ابتدأ أنه السبلم علٌه اإلمام من

 فٌما وكان الباب، خارج من حجارته معظم وساق األطهار، األبمة نذور من مثلها ٌعلم ال مما السبلم علٌه نذوره وكانت النذور بكثرة

إلٌه الناس حاجة استبعد المقدس أساسه على وقؾ ممن كثٌراا  إن حتى قلة الناس فً أن ذكر . 

(2/219) 

________________________________________ 

 وتحقٌق القبلة ألجل المحراب تؤسٌس على ٌستقٌم وهو اآلخرة العشاء بعد السبلم علٌه شهدت: الشهاري عابد بن ناصر الفقٌه قال

 هللا، رحمه الحجً ثم الصنعانً الوهاب عبد الدٌن وجٌه الورع العالم القاضً فتكلم الفضبلء، من عدة وعنده المعروفة أماراتها

 السبلم علٌه اإلمام سمع ما مع القول ذلك من وأكثر قال، كما أو إلٌه حاجة فبل للصبلة ٌمؤله ذا ومن موالنا ٌا كبٌر المسجد هذا: وقال

 به تنتفع ال علمك مثل الموضع هذا فً المسجد هذا كان ٌملإه من نجد لم إذا فبلن فقٌه ٌا: وقال أؼاضه، ذلك فرأٌت: قال ؼٌره، من

 على ٌطعنون كانوا العلماء أن المسموع فإن ذكره اإلمام من سبق قد بما للمذكور تنبٌه السبلم علٌه اإلمام من وذلك القاضً فسكت



 السٌاحة أوقاته ؼالب وكان علٌه، واإلكباب التدرٌس على الصبر عدم النافع وعلمه وورعه زهده مع المذكور الوهاب عبد الفقٌه

 التدرٌس أوقاته ؼالب كان تمامه وبعد للقراءة والمنازل المناهل المسجد مع أصلح ثم بذلك، تعرٌفه السبلم علٌه اإلمام فؤراد هللا رحمه

 والسٌد السبلم، علٌه محمد اإلمام كولده علٌهم هللا رضوان زمنهم فً األرض أهل خٌر هم عٌون الشرٌؾ مجلسه ٌحضر وكان فٌه،

 شٌخ ومثل العبالً، صبلح بن علً األفضل والسٌد القاسمً، الؽربانً هللا عبد بن صالح الدٌن صبلح والسٌد الدٌن، شرؾ بن الحسن

 والسٌد الحسٌنً، الحوثً عشٌش بن علً بن محمد والسٌد الشرفً، محمد بن أحمد الحبر والسٌد هللا، عبد بن الدٌن أمٌر السٌد العترة

 والسٌد القاسمً، الجحافً الخالق عبد بن صبلح العبلمة األدٌب والسٌد الجحافً، علً بن الحسٌن والسٌد الحٌدانً، إبراهٌم بن علً

 العبلمة

(2/220) 

________________________________________ 

 من وؼٌرهم بحبص المعروؾ القاسمً محمد بن ناصر والسٌد والحسٌن، الحسن وإخوته[ 545/ق] المحرابً محمد بن هللا عبد

 صالح بن سعٌد والقاضً الذماري، محمد بن عامر العبلمة كالقاضً والفقهاء العلماء وعٌون الفضبلء السادة من بعدها ومن طبقتهم،

 والقاضً الجملولً، محمد بن علً والقاضً العٌزري، بن سعٌد الحسن والقاضً الثبلبً، أحمد بن الهادي عبد والقاضً الهبل،

ذكرهم ٌطول ممن وؼٌرهم المسوري، الدٌن سعد والقاضً المسوري، الحسٌن بن علً والقاضً الشدادي، صبلح . 

(2/221) 

________________________________________ 

 أهل ذكر وقد: قال حتى ومشابخه مسموعاته عدد وقد الكرٌم بخطه رأٌت فٌما علٌه هللا سبلم باهلل المإٌد المإمنٌن أمٌر موالنا قال

 فً الحدٌبة كصلح الصلح هذا وكان معناه، هذا مما قال كما أو عبادة إلٌهم النظر وبإن زمنهم فً األرض أهل خٌر أنهم أبٌه مجلس

 ووقؾ ٌقتدى، بهم ممن فصاروا الكمال أهل الجهال وخالط فاهتدى، بالعلم الضال اختلط وسلم وآله علٌه هللا صلى الرسول أٌام

 وكان النابٌة، الببلد إلى العلوٌة والسٌرة النبوٌة األخبلق ونقلت فؤثمر، الحق على المسترشد وأطلع فاستبصر، المهتدي على الحابر

 البٌان، من العلماء على ٌجب ما األمة لتفرٌق السبلم علٌه رسابله وكتب الزٌدٌة، ببلد سٌما األحمدٌة األمة من كثٌر هدي فً السبب

 أهل على الرد وكذا الشرٌفة، الدعوة كتب ؼٌر وهً ودٌلمان، وجٌبلن والحجاز الحرمٌن من البلدان جمٌع إلى بذلك كتبه وتواصلت

 هذه وهً نجران ٌام إلى الرسالة ذلك من األدٌان، فً المبلحده من وؼٌرهم والباطنٌة الزمان، هذا فً المتسهمٌن الصوفٌة من البدع

الهادي وهللا. واإلرشاد للتعلٌم التفرغ أٌام لمناسبتها بلؽنً فٌما المذكور الصلح أٌام على متقدمة كانت وإن ههنا وأثبتها . 

(2/222) 

________________________________________ 

[ نجران ٌام إلى اإلمام رسالة ] 

 سبحانه منه عوناا  طاعة كل عند المتقٌن لعباده جعل الذي هلل والحمد عصماا، وللطاعة دعابم وللحق أهبلا  للخٌر جعل الذي هلل الحمد

 لمقال الؽالب المخلوقٌن شبه عن العلً هللا إال إله ال أن وأشهد لمشتؾ، وشفاء لمكتؾ كفاء فٌه األفبدة، وٌثبت األلسنة على بقول

 بالحق أرسله ورسوله ه عبد محمداا  أن وأشهد المتوهمٌن، فكر عن عزته بجبلل الباطن للناظرٌن، تدبٌره بعجابب الظاهر الواصفٌن،

بعد أما الدرجات، أعلى تبلؽه الصلوات، أشرؾ آله وعلى علٌه هللا صلى منٌراا، وسراجاا  بإذنه هللا إلى وداعٌاا  ٌراا ونذ بشٌراا  : 

 وهداهم ٌرشدهم، ما هللا ألهمهم ٌام، من وبوادٌه بنجران الساكنٌن الفخام، القبابل وسنام الكرام، همدان ذروة[ 546/ق] إلى هذا فكتابنا

 وتنبٌه للعاقل، تذكرة كتابنا إن ثم الدوام، على هللا ورحمة السبلم، بشرٌؾ وأتحفهم معاصٌه، طرق وجنبهم ٌرضٌه، بما إلىالعمل

 وطاعة بصٌرة، من ببصٌرة السبلمة سبٌل أصاب ٌردٌه، من وتجنب ٌهدٌه، من أطاع سلٌم قلب لذي وطوبى للجاهل، وتعلٌم للؽافل،

السبٌل نهج إلى وهدي الطرٌق على أقٌم فقد التوبة استفتح و أسبابه، وتقطع أبوابه، تؽلق قبل الهدى وبادر أمره من هدى . 

(2/223) 

________________________________________ 



 فلٌتبوأ متعمداا  علً كذب من: ))فقال خطٌباا  قام حتى حً وهو وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول على كذب قد أنه هللا هداكم اعملوا

 هللا صلى فقال الحق ومخالفة علٌه الكذب من أمته فً بعده ٌقع ما وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول علم ولقد(( النار من مقعده

 وسلم وآله علٌه هللا صلى منه ذلك سمع فلما(( واحدة فرقة إال هالكة كلها فرقة وسبعٌن ثبلثة إلى أمتً ستفترق: ))وسلم وآله علٌه

 الفرقة بمعرفة لنا وكٌؾ النجاة بطرٌق بعدك لنا كٌؾ هللا رسول ٌا: وقالوا علٌه وأقبلوا بالبكاء وضجوا ذرعاا  المسلمون به ضاق

 هللا كتاب أبداا  بعدي من تضلوا لن به تمسكتم إن ما فٌكم تارك إنً: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً فقال علٌها؟ نعتمد حتى الناجٌة

 أهل مثل: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وقال(( الحوض علً ٌردا حتى ٌفترقا لن أنهما نبؤنً الخبٌر اللطٌؾ إن بٌتً أهل وعترتً

 هللا أصلح فنحن(( الدجال مع قاتل فكؤنما الزمان آخر قاتلنا ومن وهوى ؼرق عنها تخلؾ ومن نجا ركبها من نوح كسفٌنة فٌكم بٌتً

 علٌه هللا صلى الرسول إلى ٌنتهً حتى سلؾ عن خلؾ منا بروٌة الكرام آبابنا من سبقنا عمن العلم أخذنا بٌته وأهل نبٌكم عترة شؤنكم

قال حٌث السبلم علٌه حمزة بن هللا عبد باهلل المنصور اإلمام در وهلل وسلم، وآله : 

الهادي النبً فهو أبً وأبً....  جده عن أبً عن قولً بٌن كم  

إسنادي من اإلسناد ذلك ما....  أشٌاخنا روى قالت وعصابة  

(2/224) 

________________________________________ 

 هللا رسول سبط أبٌه عن علً العابدٌن زٌن أبٌه عن مذهبه ٌروي طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن زٌد السابق اإلمام هذا

 اإلمام العلم باقر صنوه[ 547/ق] وهذا المتصل، بالسند نروٌه علً بن زٌد اإلمام مذهب نحفظ ونحن وسلم، وآله علٌه هللا صلى

 وسلم، وآله علٌه هللا صلى النبً عن السبلم علٌه الكرام آبابه عن مذهبه روى الحسٌن، بن العابدٌن زٌن علً بن محمد المقتصد

: قال جعفر بن موسى أبً حدثنً: قال السبلم، علٌهم الرضً موسى بن علً اإلمام طرٌق من صحٌح بطرٌق مذهبه نحفظ ونحن

 قال علً، بن الحسٌن أبً حدثنً: قال الحسٌن، بن علً أبً حدثنً: قال علً، بن محمد أبً حدثنً: قال محمد، بن جعفر أبً حدثنً

 والمعٌن وقاتلهم بٌتً أهل ظلم من على الجنة حرمت: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول قال: قال طالب أبً بن علً أبً حدثنً

ألٌم عذاب ولهم ٌزكٌهم وال القٌامة ٌوم هللا ٌكلمهم وال اآلخرة فً لهم خبلق ال أولبك سبهم ومن علٌهم )). 

 عن السبط الحسن أبٌه عن المثنى الحسن أبٌه عن الكامل هللا عبد أبٌه عن مذهبه ٌروي الزكٌة النفس هللا عبد بن محمد اإلمام وهذا

صحٌحاا  وطرٌقاا  سنداا  ٌحفظه وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عن طالب أبً بن علً أبٌه . 

(2/225) 

________________________________________ 

 ومهدٌاا  هادٌاا  منك إن فاطمة ٌا: )) وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول جده فٌه قال الذي إبراهٌم بن القاسم الدٌن ترجمان اإلمام وهذا

 عن إبراهٌم أبٌه عن مذهبه ٌروي السبلم علٌه إبراهٌم بن القاسم هو: الرباعٌتٌن(( إٌاه لكان نبٌاا  بعدي كان لو الرباعٌتٌن ومستلب

 علٌه هللا صلى هللا رسول سبط الحسن أبٌه عن المثنى الحسن أبٌه عن وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول شبه أبٌه عن إسماعٌل أبٌه

وسلم وآله . 

 ٌروونه وهم والحسن محمد وعمٌه الحافظ الحسٌن أبٌه عن مذهبه ٌروي السبلم علٌه الحسٌن بن ٌحٌى الحق إلى الهادي اإلمام وهذا

 الناصر اإلمام وهذا ذكره، تقدم كما وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول عن ٌروٌه وهو السبلم علٌه إبراهٌم بن القاسم أبٌهم عن

 أبً بن علً بن الحسٌن بن العابدٌن زٌن علً بن األشرؾ عمر بن علً بن الحسن بن علً بن الحسن بالجٌل ظهر الذي للحق

 أبٌه عن الحافظ عٌسى أبٌه عن عٌسى بن أحمد المقتصد اإلمام عن المرادي منصور بن محمد اإلسبلم شٌخ عن مذهبه ٌروي طالب

 وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول سبط الحسٌن أبٌه عن السبط الحسٌن بن علً العابدٌن زٌن أبٌه عن علً بن زٌد المإمنٌن أمٌر

وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عن طالب أبً بن علً أبٌه عن . 

(2/226) 

________________________________________ 

 هللا لدٌن الناصر عن إسماعٌل بن الحسٌن هللا عبد أبً محمد آل محدث عن مذهبه ٌروي الحسٌن بن أحمد باهلل المإٌد اإلمام وهذا

 وآله علٌه هللا صلى بالنبً المتصلة العلم طرق من طرٌقاا  ولنذكر الصحٌح، بالسند إلٌهما مذهبهما نروي[ 548/ق] ونحن الذكر، مقدم



 بن الدٌن أمٌر العبلمة السٌد وعن قراءة، القاسمً الجحافً المهدي بن إبراهٌم الدٌن صارم العبلمة السٌد عن مذهبً أروي فؤنا وسلم

 ٌحٌى اإلمام عن الوزٌر بابن المعروؾ هللا عبد بن أحمد العبلمة السٌد عن وقراءة إجازة ٌحٌى بن المطهر اإلمام آل من هللا عبد

 بن ٌحٌى والده عن مذهباا  الزٌدي المهدي بن ٌحٌى بن هللا عبد الدٌن صبلح السٌد عن محمد بن إبراهٌم السٌد عن الدٌن شرؾ

 بن سلٌمان بن محمد العبلمة الشٌعة شٌخ عن ٌحٌى بن المطهر اإلمام والده عن المطهر بن محمد هللا لدٌن المهدي اإلمام عن المهدي

 بن أحمد بن محمد الشٌخ عن بشعلة المعروؾ األكوع القاسم أبً بن أحمد الشٌخ عن الحسٌن بن أحمد الشهٌد اإلمام عن الرجال أبً

 بن الرزاق عبد بن الباعث عبد بن أحمد بن إسحاق األجل الشٌخ عن سلٌمان بن أحمد هللا على المتوكل اإلمام عن القرشً الولٌد

 الحق إلى الهادي مسجد إمام الطهري حسن بن محمد عن العشٌرة أبً بن ٌوسؾ الهٌثم وأبً الحرث بن علً الشرٌؾ عن أحمد

 عن الحسٌن بن ٌحٌى الحق إلى الهادي أبٌه عن ٌحٌى بن محمد هللا لدٌن المرتضى اإلمام عن الفتح أبً بن محمد عن السبلم، علٌه

 أبٌه عن الشبه إبراهٌم أبٌه عن إسماعٌل أبٌه عن إبراهٌم بن القاسم الدٌن ترجمان أبٌه عن والحسن محمد وعمٌه الحافظ الحسٌن أبٌه

الحسن أبٌه عن المثنى الحسن  

(2/227) 

________________________________________ 

 الباطنٌة مذهب أن العلم فً تجده الذي مذهبنا هو فهذا وسلم، وآله علٌه هللا صلى النبً عن طالب أبً بن علً أبٌه عن السبط

 عن عجزوا لما المبلحدة وبعض المجوس وأوالد المزدكٌة من طابفة أن ذلك فً والسبب وكسور، مابتٌن بعد حدث اإلسماعٌلٌة

 سنة الباطنٌة اإلسماعٌلٌة مذهب فٌهم وأحدثوا الشٌعة جهال فً ودخلوا الدٌن وأظهروا اإلسبلم أهل بزي تزٌوا اإلسبلم أهل محاربة

 تفرقت و الحسنة، الصورة فً ٌحل هللا إن: وقالوا الحلول، مذهب فٌهم وأحدثوا الباطنٌة الصوفٌة جهال فً ودخلوا وكسور مابتٌن

 لجهالة وٌظهرون السبلم علٌه علً على تقدم لمن والسب السبلم علٌه البٌت ألهل التؤلم الشٌعة لجهال ٌظهرون األقالٌم فً دعاتهم

 للدنٌا بالترك علٌهم وٌموهون[ 549/ق] المرقعات، وٌلبسون طهارة، وال وضوء بؽٌر لٌصلون أنهم حتى الصلوات كثرة الصوفٌة

 الشرابع وإبطال باهلل الكفر من أبطنوه ما على أطلعوه منه ذلك صحة وعرفوا قبوالا  وقبلهم إلٌهم انسلخ قد الفرٌقٌن من وجدوه فمن

 فً نجد والذي أحد، سرهم على ٌطلع ال أن المؽلظة والعهود المواثٌق علٌهم ٌؤخذوا أن بعد وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً وتكذٌب

 القرمط حمدان فرأى الكوفة أعمال من القرمط حمدان له ٌقال متزهد جاهل رجل على وفد ذكرهم تقدم الذٌن الكفار بعض أن العلم

 بقري، من البقرة هذه اركب: ؼباا  ال رآه لما للكافر فقال له، بقراا  ٌسوق حمدان وكان السفر، مشقة لحقته ولقد الملحد الكافر ذلك هذا

: القرمط حمدان له فقال القرمط، حمدان قرٌة ٌعنً القرٌة هذه أرٌد: الكافر فقال ترٌد؟ أٌن: القرمط حمدان فقال أفعل، ال: الكافر فقال

فقال فٌها؟ حاجتك وما  

(2/228) 

________________________________________ 

 عن به ٌستؽنون ما وأملكهم السعادة إلى الشقاوة ومن الهدى إلى الضبللة ومن العلم إلى الجهل من أهلها أدعو أن أمرت: الكافر

 السر بإخراج أمرت ما: الكافر فقال به، تحٌٌنً ما عندك الذي العلم من علً وأفض هللا أنقذك أنقذنً: القرمط حمدان فقال التعب،

 فقال التزمه، فؤنا شبت ما لً فاذكر العهد أعطٌك أنا: القرمط حمدان فقال العهد، علٌه وأخذ به، الثقة بعد إال أحد كل إلى المكنون

 ألقٌه الذي سره تخرج لن أنك العهد أعطٌتنً فإن أحد المخلوقٌن من ٌوازٌه ال األرض أهل على هللا حجة هو إماماا  لً إن: الكافر

 اإلسبلم عن وسلخه استدرجه حتى فٌه وتحكم العهد القرمطً حمدان على الكافر فؤخذ ذلك، أفعل أنا: القرمط حمدان فقال فعلت، إلٌك

 عن الكفرٌة مذاهبهم أصول وٌفطنون ٌوافقه بما لكل ٌؤتون القاعدة هذه على وهم للباطنٌة األصول من أصبلا  فكان الكفر، إلى فؤجابه

 عن ٌسلخونه حتى والمواثٌق العهود علٌه وٌؤخذون ٌقولون، ما إلى ٌمٌل أنه عرفوا لمن ال الكفر ٌظهرون وال مذهبهم أهل عوام

 ثبلث سنة الٌمن فً ظهر فإنه هللا لعنه الفضل بن علً من كان كما علٌه الناس وأكرهوا الكفر أظهروا شوكتهم قوٌت ومتى الدٌن

 باسط من: ٌعفر أبً بن أسعد إلى كتبه عنوان فً وكان هللا، هو ٌقول كان فتارة شوكته وتقوت[ م98:[ ]هجرٌة]ومابتٌن وستٌن

 المإذن أمر حتى هللا رسول هو ٌقول وتارة عفٌرة، بن أسعد عبده إلى الفضل بن علً ومرسٌها الجبال ومزلزل وداحٌها، األرض

 واألخوات األمهات بنكاح[ :54/ق] وأمرهم المجوس مذهب وأظهر هللا، رسول الفضل بن علً أن بؤشهد ٌإذن بؤن عسكره فً

وكان الخمر، بشرب وأمرهم الصبٌان، ونكاح  

(2/229) 

________________________________________ 



 دمه، وأباح قتله ذلك من امتنع فمن لٌلتهم فً بهن فٌفجرون علٌهن الرجال وٌرسل جمعة لٌلة كل دار فً النساء من عنده من ٌجمع

 الٌمن، نواحً من كثٌر وعلى صنعاء على وؼلب الٌمن، فً لهم مدٌنة المذٌخرة فً استقراره وكان العالمٌن، برب ٌتسمى وكان

 طاهر أبو: له ٌقال رسولهم ٌقدمهم الباطنٌة عسكر التروٌة لٌلة ملكه ووافى ،[م;4;] وثبلثمابة عشرة سبعة سنة فً المساجد وخرب

 وهم مكة فً المسلمٌن قتلوا مكة التروٌة ٌوم دخلوا فلما مصر، وباب والشام والمشرق والحجاز العراق من كثٌر على ؼلبوا أن بعد

 إؼراقه ٌرٌدون معهم واحتملوه األسود، والحجر الكعبة باب وقلعوا مكة ودور الكعبة كسوة ونهبوا أكفان، ؼٌر من الحرام المسجد فً

 أبً إلى كتب أفرٌقٌة صاحب اإلسماعٌلً الباطنً هللا عبد أن حتى علٌه فؤبوا وٌردونه دٌنار ألؾ بؽداد أمٌر لهم وبذل الفرات، فً

 فً علقوه رده على عزموا ولما سنة، وعشرٌن اثنتٌن عندهم األسود الحجر فمكث الكفر، علٌنا حققت: وٌقول وٌلعنه ٌلومه طاهر

 جملة ومن ثقله، من قوٌة جمال ثبلثة تحته تفسخ حملوه ٌوم كان وقد موضعه إلى ردوه حتى واحد جمل على حملوه ثم الكوفة جامع

 والشمس القمر فٌها تكسؾ التً المنازل عرفوا وقد دقٌقة ؼلطنا: قالوا ٌقولون ما خالؾ فإذا والحساب بالتنجٌم تعلقهم مذهبهم

 مثلهم وقوعه قبل الكسوؾ لعرؾ بدوي المنازل تلك تعلم ولو قبولهم إلى ذرٌعة ذلك فٌكون تقع أن قبل بالكسوؾ العامة فٌخبرون

 األبمة أنصار من ٌام وكانت باطنٌة، ٌكونوا ولم كعب بن الحرث بنً نجران فً الحق ألبمة البؽضاء أهل كان أنه واعرفوا وأحسن،

الرفض مذهب حدوث أول وكان السبلم، علٌهم  

(2/230) 

________________________________________ 

 السبلم علٌه العٌانً علً بن القاسم اإلمام زمن الهجرة من ثبلثمابة بعد التسعٌن عشر فً فٌهم وسلم وآله علٌه هللا صلى محمد لآل

هذا زماننا إلى الباطن فٌهم سرى ثم الرٌان، بن أحمد له ٌقال الٌمن أهل من عابر به وصل . 

 منهم جماعة ٌخصون ألٌسوا ٌتعرؾ من خٌاركم من واسؤلوا المذهبٌن، بٌن وكم األصلٌن بٌن كم الضبللة من هللا أنقذكم فاعرفوا

 ٌؽرنكم وربما منكم القدماء ٌعرفه تقدمه، ما ٌخالؾ مذهب وقت كل فً ذلك، من شًء على تطلعون ٌرضونكم وال الكفر وٌعلمونهم

[ ;54/ق] اللٌل ٌصلون وكانوا السبلم علٌه طالب أبً بن علً مع كانوا قوماا  فإن بذلك تؽتروا فبل األحوال بعض فً الصبلة بكثرة

 علٌه علٌاا  إن وقالوا فارس ألؾ ثبلثٌن مروقهم ٌوم وكانوا اإلسبلم، من فمرقوا السجود كثرة من المعز كركب جباههم وكانت كله،

 المجوس وأوالد المبلحدة أن جبالع ومن رجال، تسعة إال آالؾ أربعة النهروان ٌوم منهم فقتل السبلم علٌه علٌاا  فقاتلوا كافر السبلم

 وٌرونه به ٌثقون وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً آل من إمام ال إنه وٌقولون الصبلة وبكثرة البٌت أهل محبتنا بإظهار علٌكم ٌحتالون

 وآله علٌه هللا صلى هللا رسول وتكذبون أقوالهم فتصدقون وحربهم محمد آل عداوة على وٌحملونكم هللا شرابع لٌبطلوا وزوراا  كذباا 

نجم طلع نجم أفل كلما كالنجوم بٌتً أهل: ))قال حٌث وسلم )). 

المبطلٌن وانتحال الؽالٌن تحرٌؾ الدٌن هذا عن ٌنفون عدول بٌتً أهل من خلؾ كل فً: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً وقال )). 

(2/231) 

________________________________________ 

 الحق وٌعلن عنه ٌذب موكبلا  بٌتً أهل من ولٌاا  اإلسبلم بها ٌكاد بعدي من تكون بدعة كل عند إن: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وقال

هللا على وتوكلوا األبصار أولً ٌا فاعتبروا الكابدٌن كٌد وٌرد وٌنوره )). 

 هللا رسول قول فتتركون(( بعدي من الخلٌفة فهو ذرٌتً من المنكر عن ونهى بالمعروؾ أمر من: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وقال

 صلى هللا رسول إلى المبلبكة مجً وجحد الوحً جحد ومذهبهم والمبلحدة، المجوس أوالد بكبلم وتؤخذون وسلم وآله علٌه هللا صلى

 على لهم ٌتباكون أنهم أتباعهم جهالة ومن وتعالى، سبحانه هللا وتكذٌب والنار والنشور والبعث القٌامة وإنكار وسلم وآله علٌه هللا

 وٌكذبون وسلم، وآله علٌه هللا صلى هللا رسول آل من زمانهم فً كان من دماء سفك وٌلزمونهم محمد آل أسبلؾ من المقهورٌن

 وهو إسماعٌل بن محمد المهدي وإنما إسماعٌل مات قد: ٌقول وبعضهم المهدي، وأنه حً، الصادق جعفر بن إسماعٌل أن التباعهم

 وأهلهم سنة، وخمسٌن سنة ثمانمابة حول هذا زماننا إلى ماتا حٌن من وولده وإلسماعٌل ماتا، قد السبلم علٌهما أنهما والمعلوم حً،

 وٌصدقون ذلك فً وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً آل ٌكذبون والجهال وٌروونه، ذلك ٌعلمون وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً آل من

 وٌستحلون والنٌرات الشمس ٌعبدون الذٌن المجوس أرض ومن الهند من الشمس وعبدة الكفار أرض من علٌهم ٌردون كفاراا  علوجاا 

 وٌرزق ٌخلق إمامهم أن وٌزعمون أبطنوه، انحرافهم خافوا وإذا ذلك أظهروا مساعدة أتباعهم من عرفوا فإذا وبناتهم، أمهاتهم نكاح

دون العالمٌن رب هللا هو الممٌت المحً الرازق ألن سبحانه باهلل كفر وذلك وٌمٌت وٌحً  

(2/232) 



________________________________________ 

 الخوؾ هو لئلختفاء الموجب ألن وٌمٌت وٌحًٌ وٌرزق ٌخلق أن على ٌقدر وهو مختفٌاا  كان لما صادقٌن[ 554/ق] كانوا ولو خلقه،

 سطوة من علٌه وٌؤمنون ٌسكنونها التً النواحً فً ظاهراا  لكان حٌاا  لوكان فإنه وأٌضاا  ٌتخؾ، لم كذلك كان فلو الجبارٌن من

 الروم من ٌستنصره األتراك سلطان إلى سار ظهر وادي بقلعة اإلسماعٌلٌة داعً إسماعٌل بن محمد كان ولما وٌنصرونه، الجبارٌن

 الذي اإلمام ٌخرج ال ولم العقول؟ فؤٌن ٌنصره، بؤن أولى ولكان حاضر، وٌمٌت وٌحًٌ وٌرزق ٌخلق ٌراه أنه ٌكذب الذي وإمامه

 أعلم النبً بٌت أهل إنا هللا فسبحان وعصاه، عاداه من على بكم وٌستعٌن والكنوز المعادن وٌخرج حٌوٌاا  حً أنه ٌكذبون صاروا

 ومن اإلسبلم عن خارجٌن الهند من ٌؤتونكم علوج من بٌتنا بؤهل الناس وأعلم وسلم، وآله علٌه هللا صلى هللا رسول جدنا بعلم الناس

تنكرون ما وٌفعلون تعرفون ما ٌقولون وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول عن الحدٌث فً كما حالهم آخرٌن . 

 علٌه هللا صلى هللا رسول فٌهم قال الذٌن األتراك من لهم ومناصرٌن محمد آل ألعداء موالٌن ألٌسوا أحوالهم إلى هللا أنقذكم انظروا

 كان فلو محمد آل وٌحربون الترك، ٌعنً(( المطرقة المجان وجوههم كؤن قوماا  المسلمون ٌقاتل حتى الساعة تقوم ال: ))وسلم وآله

 علٌه هللا صلى محمد آل أعداء الترك وٌنصرون السبلم علٌهم محمد آل ٌحاربوا أن الدعاة لهإالء رضً لما ٌزعمون كما حٌاا  اإلمام

وسلم وآله . 

(2/233) 

________________________________________ 

 الذٌن الدعاة إن باهلل، إال توفٌقً وما مااستطعت اإلصبلح إال أرٌد إن الحق إال هللا على أقول ال أن علً حقٌق أنه هللا رحمكم اعلموا

 ولكنهم السبلم، علٌهم وذرٌتهما وجهه هللا كرم طالب أبً بن وعلً وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً ٌبؽضون الباطنٌة من بهم ٌقتدون

محبتهم بإظهار إال مرادهم من ٌتمكنوا لم . 

 فً السبلم علٌه طالب أبً بن علً المإمنٌن أمٌر مشهد إلى فنظروا الكوفة وراء ٌتساٌرون كانوا جماعة أن الثقات بعض حكى

 استحقاراا  خوٌدم وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً جعلوا خدٌجة، خوٌدم خادم قبر هذا: شٌخ فقال البنٌة؟ هذه ما: أحدهم فقال العرى

 دٌن إن: فقال بالمجوسٌة بعضهم وصرح لخوٌدم، خادماا  السبلم علٌه علٌاا  وجعلوا واستهانة، وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا لرسول

 ذلك على اطلع قد أحداا  أن علموا فإذا. فالمجوسٌة األدٌان من شًء صح إن: قال ثم عٌسى، ودٌن موسى دٌن وكذلك شًء لٌس محمد

 فؤول[ 559/ق] درجة درجة وٌدرجونهم الشدٌدة، بالمواثٌق الجهال ٌستدرجون ألٌسوا تفضحهم ومقاالتهم وكتبهم اإلنكار أشد أنكروا

 إلٌهم وانسلخ أحد إلٌهم ركن قد أن علموا فإذا محمد، آل قدماء من للمظلومٌن والتؤلم الطاعات وفعل والكفاؾ بالعفاؾ ٌبتدونهم ما

 وتدرٌجهم العلماء من كثٌر باهلل كفرهم على اطلع وقد اإلسبلم، من ٌسلخونه حتى به ٌزالون وال بواطنهم، من آخر شًء فً أدرجوه

 والسر المكنون العلم وكتاب والمنتهى المبتدأ وكتاب الجامع، وكتاب الرضاع، وكتاب( األكبر الببلغ) كتاب مثل كتبهم فً للجهلة

الكفر من صدروه مما وؼٌرها الشرٌعة تؤوٌل وكتاب المحصول وكتاب اإلسبلم دعابم وكتاب ن،المخزو  

(2/234) 

________________________________________ 

 كالفرابض الدٌن معالم أن وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً دٌن من والمعلوم قدمنا، كما ذلك وٌخفون الشرابع وإبطال ورسوله باهلل

 ما إال السبب ولٌس كتبهم، إخفاء هإالء من علم وقد كانوا، أٌنما المسلمٌن فً وإذاعتها وإشاعتها إظهارها ٌجب اإللهٌة والعلوم

 لقد ولعمري بها، ٌخزٌه من فضابحه على ٌظهر ال أن ٌحب اإلنسان ألن اكتتبوها فضابح فٌها معهم أن لعقله المستعمل العاقل ٌعرفه

علٌها العلماء بعض باطبلع تعالى هللا وفضحهم فضابحهم ظهرت . 

 علٌه صوم وال واستراح كله العمل عنه زال الكفر ٌعنً درجة أعلى إلى المإمن ارتقى إذا: الببلغ كتاب وهو كتبهم بعض فً قال

ومنكح وملبس طعام من البتة شًء ٌحرم وال جهاد وال صبلة وال حج وال . 

(2/235) 

________________________________________ 

 مملوكات، إماء ونساإهم عبٌد لهم الناس من هللا ٌعبد كان من وجمٌع ؼنٌمة، ٌعنً لهم فًء العالم هذا إن: آخر موضع فً قال

 ٌخاؾ حٌث إال هللا ٌعبد وال قال فٌها، ودخل ملتهم حقابق عرؾ قد كان من إال ذلك من ٌحرم وال قال حبلل ٌعنً طلق لهم وأموالهم



 من العجب وما: آخر موضع فً أٌضاا  الببلغ كتاب فً وقال زاغ، من على هللا ولعنة كبلمه معنى هذا ٌقتل، ٌخاؾ حٌث أو ٌقتل أن

 إلٌها وهو نفسه على ٌحرمها كحسنها امرأة له لٌس حسناء أخت له تكون ٌنتحله ودٌن بعقل نفسه ٌرى شًء من كالعجب شًء

 إنه وأولى منه أحق وبنته بؤخته الجاهل ٌكون أن الواجب كان وقد منه، بها أولى فٌجعله فٌنكحها أجنبً ؼرٌب لرجل وٌدفعها محتاج

 وقال زاغ، من على هللا ولعنة بلفظه منقول هذا محظور، علٌهم ذلك هل المجوس قدماء إلى انظر الؽرٌب، من عورتها بستر أولى

 وأكثر بمعناه منقول وهذا لئلستجمار، إال ٌصلح ال الذي هللا شرفها الكعبة فً األسود الحجر بتقبٌل أمرنا إللهنا ما آخر موضع فً

 قدر على محمد وحذرهم: وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول فً أٌضاا  الببلغ كتاب صاحب وقال زاغ، من على هللا ولعنة لفظه

 أعدابه، شر بهم واستدفع عاجبلا  استعبدهم حتى[ 554/ق] والعذاب والعقاب القٌامة فً الرجوع من أبداا  ٌرونه ال مما عقولهم سخافة

 قلوب فً ومودة عظٌماا  وشؤناا  دابماا  ملكاا  ولعقبه له وجعلهم أموالهم بذلك واستباح وعبٌداا  خوالا  بعده من ولذرٌته حٌاته فً وجعلهم

هِ  أَْسؤَلُُكمْ  الَ  قُلْ : }فقال الجهال ٌْ ا َعلَ ةَ  إاِلَّ  أَْجرا فً موتهم بعد الثواب وعدهم ألنه نسٌبة معه وأمرهم معهم أمره فكان ،{اْلقُْرَبى فًِ اْلَمَودَّ  

(2/236) 

________________________________________ 

 الكفر فهذا زاغ، من على هللا ولعنة بلفظه منقول هذا به، الوفاء ٌمكنه وال أبداا  ٌرونه ال مما وهذا العٌن والحور الجنة ودخول االخرة

 قال: قال السبلم علٌه علً إلى متصل بسند عنهم هللا رضً وشٌعتهم السبلم علٌهم الكرام األبمة آبابنا عن بلؽنا وقد منه، أبلػ ال الذي

 فاقتلهم أدركتهم إن الرافضة لهم ٌقال به ٌعرفون نبز لهم قوم الزمان آخر فً ٌكون علً ٌا: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول

مشركون إنهم هللا قتلهم )). 

(2/237) 

________________________________________ 

 السبلم علٌه علٌاا  وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً أمر الذٌن بالثواب والفوز تعالى هللا عند باألمن أحق الفرٌقٌن أي المسترشد فلٌنظر

 باإلسناد عنهم هللا رضً وشٌعتهم السبلم علٌهم األبمة رواه فٌما وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً فٌهم قال الذٌن أم اآلن تقدم كما بقتلهم

 قد وأمً أبً فداك: فقلت ٌبكً وهو وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول رأٌت: قال عنه هللا رضً الؽفاري ذر أبً إلى به الموثوق

 فً ٌعرؾ أنه جبرٌل حبٌبً أخبرنً علٌاا  ٌسمى ولد له ٌولد الحسٌن إن ذر أبا ٌا قلبك نٌاط هللا قطع ال: ))فقال قلبً أنٌاط قطعت

 وأن المبلبكة، السماء فً هللا فرسان وأن األرض فً هللا فرسان زٌد شٌعة وأن زٌد له ٌقال ابن له ٌولد وأنه العابدٌن بزٌن السماء

 بعضهم وٌقول وٌتمتعون وٌشربون ٌؤكلون الفضة كلون أو كالفضة بٌضاء أرض فً زٌد شٌعة وأن ٌحاسبون القٌامة ٌوم الخلق

 مكللة والزبرجد الٌاقوت من نجابب على فٌركبون: قال شٌعته، ٌسقً كٌؾ إلٌه ننظر حتى المإمنٌن أمٌر موالكم إلى امضوا لبعض

 ما أقواماا  لنرى إنا وهللا لبعض بعضهم ٌقول إذ ٌركبون فبٌنماهم قال واالستبرق، السندس رحالها الرطب اللإلإ أزمتها بالجواهر

 صفٌن وقعة بعد من أتوا الذٌن شارك كما الدنٌا من كنتم فٌما هإالء شارككم لقد وهللا فٌقول زٌد فٌسمع قال المعركة، فً معنا كانوا

الٌوم وشركاإكم الٌوم إلخوانكم وإنهم )). 

الزٌدٌة وهم األرض فً وجنداا  المبلبكة وهم السماء فً جنداا  هلل إن: ))قال أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى عنه وروي )) . 

(2/238) 

________________________________________ 

 إمام كوفان بكناسة المصلوب ولدي من بالحق والقابم ذرٌتً من الشهٌد: )قال أنه السبلم علٌه علً المإمنٌن أمٌر عن وروٌنا

 خوؾ ال الجنة ادخلوا ٌنادونهم المقربون المبلبكة تتلقاهم وأصحابه هو مةالقٌا ٌوم[ 555/ق] ٌؤتً المحجلٌن الؽر وقابد المجاهدٌن

تحزنون أنتم وال علٌكم ). 

 ٌا: ))للحسٌن قال أنه وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عن السبلم علٌه الباقر علً بن محمد جعفر أبً إلى به الموثوق باإلسناد وروٌنا

حساب بؽٌر -وروى- الجنة ٌدخلون محجلٌن ؼراا  الناس رقاب وأصحابه هو ٌتخطى زٌد له ٌقال رجل صلبك من ٌخرج حسٌن )). 

 صلى هللا رسول قال: قال أنه مالك بن أنس عن وبلؽنا(( الحق دعاة هإالء: فٌقال هإالء؟ من المنادي ٌنادي: ))الرواٌات بعض وفً

 القدر هذا وفً ذلك، ؼٌر إلى(( مإمن كل علٌه ٌتبعه بالكناسة ٌعرؾ بموضع زٌداا  ٌدعى رجل ولدي من ٌقتل: ))وسلم وآله علٌه هللا

َبَعِنً َوَمنِ  أََنا َبِصٌَرة   َعَلى هللا إِلَى أَْدُعو َسِبٌِلً َهِذهِ  قُلْ } اللبٌب للعاقل كفاٌة  اتبع من على والسبلم{اْلُمْشِرِكٌنَ  ِمنَ  أََنا َوَما هللا َوُسْبَحانَ  اتَّ

وسلم وآله محمد سٌدنا على هللا وصلى العظٌم، العلً باهلل إال قوة وال حول وال الهدى، . 



(2/239) 

________________________________________ 

[ الصوفٌة مكابد من فٌها ٌحذر لئلمام رسالة ] 

بها الوعد وسبق لمناسبتها تقدم بما وألحقناها الزمان، هذا صوفٌة مكابد من وتحذٌرهم للمسلمٌن النصٌحة هذه السبلم علٌه وله : 

بعد أما لهم، ونصٌحة تعالى هللا إلى تقرباا  كتبناه المسلمٌن من بلؽه من إلى هذا كتابنا اصطفى، الذٌن عباده على وسبلم هلل الحمد : 

 الصادق نبٌه إلٌنا أرسل واحد وتعالى تبارك ربنا أن تعالى هللا رحمكم اعلموا ثم إلٌكم، هو إال إله ال الذي هللا لنحمد وإنا علٌكم، فسبلم

 هللا قال نتخلؾ، وال فٌه نتفرق وال الدٌن نقٌم أن وتعالى سبحانه وأمرنا واحدة، بشرٌعة وسلم وآله علٌه هللا صلى محمد األمٌن

ٌنِ  ِمنَ  لَُكمْ  َشَرعَ : }وتعالى سبحانه ى َما الدِّ ا ِبهِ  َوصَّ َنا َوالَِّذي ُنوحا ٌْ كَ  أَْوَح ٌْ َنا َوَما إَِل ٌْ ٌنَ  أَقٌُِموا أَنْ  َوِعٌَسى َوُموَسى إِْبَراِهٌمَ  ِبهِ  َوصَّ  َوالَ  الدِّ

قُوا قُوا الَِّذٌنَ  إِنَّ : }تعالى وقال ،{فٌِهِ  َتَتَفرَّ ا َوَكاُنوا ِدٌَنُهمْ  َفرَّ عا ٌَ ء   فًِ ِمْنُهمْ  لَْستَ  ِش ًْ قُوا َكالَِّذٌنَ  َتُكوُنوا َوالَ : }تعالى وقال ،{َش  َتَفرَّ

 فهذه(( واحدة فرقة إال هالكة كلها فرقة وسبعٌن ثبلث إلى أمتً ستفترق: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً وقال اآلٌة،...{ َواْخَتَلفُوا

 المهاجرٌن من األخٌار وأصحابه وسلم وآله علٌه هللا صلى نبٌكم وكذلك الدٌن فً االختبلؾ بتحرٌم علٌكم هلل قابمة النٌرات الحجج

 ال ذلك؟ بعد الناس بٌن االختبلؾ من الجاري هو الدٌن أم الدٌن؟ هو ذلك ألٌس حٌاته فً اختبلؾ بٌنهم ٌكن لم فإنه واألنصار،

ثابت هو بما نقتدي فتقولون دٌنكم فً معتمدكم الباطل وشبهة الجهل تجلعوا  

(2/240) 

________________________________________ 

[  من هجرته تعلمون وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول فإن واألفعال، آثرالم من وحرسها هللا طهرها الشرٌفة البقاع فً[ 556/ق

 ما لكان ودٌن حجة هناك فعل ما كان فلو هللا لدٌن المخالفة واألفعال المآثر من فٌها كان لما المشرفة مكة وهً األرض بقاع أفضل

 تمام مع ونافلة فرض من أوقاتها فً الصبلة من منكم وأحبه علٌكم وافترضه وتعالى سبحانه هللا شرع ما الدٌن ولكن حجة، تقدمه

 السر فً هللا وذكر الحرام، هللا بٌت إلى والحج والمستحب، الواجب والصٌام األرحام، وصبلت والصدقات، الواجبة والزكاة الطهارة

 كتابه فً هللا ذكره مما ذلك أشبه وما هللا، حرم لما والتجنب هللا، سبٌل فً والجهاد المنكر، عن والنهً بالمعروؾ واألمر والعلن،

 بٌتً أهل مثل: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى قوله مثل بالقبول األمة وتلقته أمته، إلى بتبلٌؽه وسلم وآله علٌه هللا صلى رسوله وأمر

 تفٌد رواٌة وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عن جماعة رواه(( وهوى ؼرق عنها تخلؾ ومن نجا ركبها من نوح سفٌنة مثل فٌكم

 من وعاد وااله من وال اللهم مواله فعلً مواله كنت من: ))خم ؼدٌر فً وسلم وآله علٌه هللا صلى كقوله بصحتها علماا  منهم السامع

 من على الذهب لبٌضة وسلم وآله علٌه هللا صلى كرده هللا كتاب فً شاهد بصحته كان أو(( خذله من واخذل نصره من وانصر عاداه

 فإن(( ؼنى ظهر عن إال صدقة ال: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وقال ؼٌرها، ٌملك ال ألنه وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً أعطاها

َدكَ  َتْجَعلْ  َوالَ : }تعالى قوله الخبر هذا بصحة الشاهد تعط وال تبخل ال أي ،{اْلَبْسطِ  ُكلَّ  َتْبُسْطَها َوالَ  ُعُنِقكَ  إِلَى َمْؽلُولَةا  ٌَ  

(2/241) 

________________________________________ 

ا َفَتْقُعدَ } كله مالك ا َملُوما  عنهم هللا أذهب الذٌن وآله علٌه هللا صلى هللا رسول ذرٌة من بالصالحٌن اإلقتداء هللا افترض ومما ،{َمْحُسورا

َما: }قال حٌث تعالى هللا حكاه كما تطهٌراا  وطهرهم الرجس ٌُْذِهبَ  هللا ٌُِرٌدُ  إِنَّ ْجسَ  َعْنُكمُ  لِ تِ  أَْهلَ  الرِّ ٌْ َرُكمْ  اْلَب ٌَُطهِّ ا َو  فٌهم وقال ،{َتْطِهٌرا

 قاتلنا ومن وهوى، ؼرق عنها تخلؾ ومن نجا ركبها من نوح سفٌنة كمثل فٌكم بٌتً أهل مثل: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول

 التً الجنة وٌدخل مٌتتً وٌموت حٌاتً ٌحٌا أن أحب من: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى وقال(( الدجال مع قاتل فكؤنما الزمان آخر

 إلى الهدى بابا من ٌخرجوكم لن فإنهم بعده من الدجى ومصابٌح الهدى أبمة الطاهرٌن وذرٌته طالب أبً بن علً فلٌتول ربً وعد

 وسبعٌن ثبلثة إلى ستفترق وسلم[ 557/ق] وآله علٌه هللا صلى أمته أن أخبرهم أن بعد وسلم وآله علٌه هللا صلى وقال(( الضبللة باب

 كتاب أبداا  بعدي من تضلوا لن به تمسكتم إن ما فٌكم تارك إنً: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى عنه بلؽنا كما واحدة إال هالكة كلها فرقة

 عند إن: )) وسلم وآله علٌه هللا صلى وقال(( الحوض علً ٌردا حتى ٌفترقا لن أنهما نبؤنً الخبٌر اللطٌؾ إن بٌتً، أهل وعترتً هللا

 وتوكلوا األبصار أولً ٌا فاعتبروا الكابدٌن كٌد وٌرد وٌنوره الحق ٌعلن عنه ٌذب موكبلا  بٌتً أهل من ولٌاا  اإلسبلم بها ٌكاد بدعة كل

: ٌقول وتعالى سبحانه هللا وألن فرقة وسبعٌن اثنتٌن من أقل هً الناجٌة الفرقة إن لهم قلنا. قلٌل محمد آل أتباع إن: قٌل فإن(( هللا على

األَْرِض  فًِ َمنْ  أَْكَثرَ  ُتِطعْ  َوإِنْ }  
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________________________________________ 

 الذي أصلها كفرٌة ملة اتباع سبحانه هللا حرم ومما ،{ِبُمْإِمِنٌنَ  َحَرْصتَ  َولَوْ  النَّاسِ  أَْكَثرُ  َوَما: }سبحانه ،وبقوله{هللاَِّ  َسِبٌلِ  َعنْ  ٌُِضلُّوكَ 

 بقٌة المجوس من بقً أنه الثقات ورواه العلم من بلؽنا فٌما فإنه وأخواتهم وبناتهم أمهاتهم ٌنكحون الذٌن المجوس دٌن إلٌه ٌنتمى

 الروافض من األمة هذه ضعفاء فً ودخلوا المسلمٌن، بزي وتزٌوا الكفر وأبطنوا اإلسبلم فؤظهروا المسلمٌن حرب عن عجزوا

 فإنهم الصوفٌة وأما هذا، زماننا فً األمة أكثر تجنبهم فقد اإلسماعٌلٌة فؤما بالصوفٌة، وٌسموا السنٌة صفة وفٌه اإلسماعٌلٌة، وتسموا

 أشبهها وفٌمن الحسان النساء فً حل وتعالى سبحانه هللا أن ٌقولون ألنهم هللا عصم من إال اإلسبلم عن وسلخوهم الناس استنزلوا قد

 العشق وذكر الؽزل من باألشعار ٌتؽنون فصاروا كبٌراا، علواا  ذلك عن تعالى الحسان، الصور إال ربهم فلٌس بها فاتحد المرادن، من

 الناس أن فلو دماإهم وتحقن الجهلة قولهم لٌقبل وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً وذكر التهلٌل من بشًء ٌخلطونه إنهم ثم والفسق،

 تقرٌر على أعانهم فمن والحرام، بالحبلل العلماء جمٌع قتلهم إلى ولسارع اإلسبلم، إلى ٌعتزي من كل لتجنبهم علٌه هم ما علموا

: سبحانه هللا قال والسبلم، الصبلة أفضل علٌه محمد شرٌعة وطمس اإلسبلم هدم على أعان قد ألنه الكفر فً حكمهم حكمه كان دٌنهم

َتَولَُّهمْ  َوَمنْ : }وتعالى سبحانه وقال ،{َواْلُعْدَوانِ  اإلِْثمِ  َعلَى َتَعاَوُنوا َوالَ  َوالتَّْقَوى اْلِبرِّ  َعلَى َوَتَعاَوُنوا} هُ  ِمْنُكمْ  ٌَ  هللا صلى وقال{ ِمْنُهمْ  َفإِنَّ

بباطل أعان من: ))وسلم وآله علٌه  
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________________________________________ 

[  شًء ٌخالطه الذي بالتهلٌل ولو الحضرات فً بهم التشبه له المعاونة ومن(( رسوله وذمة هللا ذمة من برئ فقد حقاا  بباطله[ لٌدحض

 فبل اإلسبلم[ 558/ق] طمس سببها ٌكون طاعة وكل كفرهم، انتشار وإلى باطلهم فً التمادي إلى لهم ذرٌعة ٌكون ألنه المنكرات من

 ضراراا  مسجداا  المنافقون عمر لما ثم وتعالى، سبحانه هللا إلى المقربة القرب من المساجد عمارة أن ترى أال تجنبها، ٌجب أنه شك

 الدٌن من معلوم هو كما معصٌة رسوله وعند هللا عند ذلك وكان ورسوله هللا حارب لمن وإرصاداا  المإمنٌن بٌن وتفرٌقاا  وكفراا 

 وقد[ مفسدة تنتقل المصلحة أن راجحة أو مساوٌة] مفسدة قارنتها إذا المصلحة ألن اإلسبلم علماء من الورع أهل وعند ضرورة،

 كان هل هللا رحمكم اسؤلوا ثم اإلسبلم، فرق علماء من كثٌر منهم حذر وكذلك عنه بلؽنا فٌما وسلم وآله علٌه هللا صلى منهم حذر

 وٌصفحون ومؽن ومزمار بطار   ٌؤتون األمة هذه صلحاء من أحد أو أصحابه من أحد أو وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول

ا ِدٌَنُهمْ  اتََّخُذوا الَِّذٌنَ  َوَذرِ : }فٌهم تعالى هللا قال الذٌن الكفار هإالء دٌن هو وإنما دٌنهم ذلك ما وهللا ال وٌرقصون، ا لَِعبا ْتُهمُ  َولَْهوا  َوَؼرَّ

اةُ  ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن رْ  الدُّ سَ  َكَسَبتْ  ِبَما َنْفس   ُتْبَسلَ  أَنْ  ِبهِ  َوَذكِّ ٌْ ً   هللا ُدونِ  ِمنْ  لََها لَ تَ : }تعالى وقال ،{َشِفٌع   َوالَ  َولِ ٌْ  َوأََضلَّهُ  َهَواهُ إِلََههُ  اتََّخذَ  َمنِ  أََفَرأَ

 ُ ْهِدٌهِ  َفَمنْ  ِؼَشاَوةا  َبَصِرهِ  َعلَى َوَجَعلَ  َوَقْلِبهِ  َسْمِعهِ  َعلَى َوَخَتمَ  ِعْلم   َعلَى هللاَّ ُرونَ  أََفبلَ  هللا َبْعدِ  ِمنْ  ٌَ َتَذكَّ }. 
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ُبُكمْ  َهلْ  قُلْ : }فٌهم هللا قال الذٌن من تكونوا وال نبٌكم دٌن وانصروا ؼفلتكم من انتبهوا الناس أٌها  َضلَّ  الَِّذٌنَ  أَْعَماالا، ِباألَْخَسِرٌنَ  ُنَنبِّ

ٌُُهمْ  اةِ  فًِ َسْع ٌَ نْ  اْلَح االدُّ ُهمْ  ٌَْحَسُبونَ  َوُهمْ  ٌَ ا، ٌُْحِسُنونَ  أَنَّ ٌَاتِ  َكَفُروا الَِّذٌنَ  أُولَِبكَ  ُصْنعا ِهمْ  ِبآ ْومَ  لَُهمْ  ُنقٌِمُ  َفبلَ  أَْعَمالُُهمْ  َفَحِبَطتْ  َوِلَقاِبهِ  َربِّ ٌَ 

اَمةِ  ٌَ ا، اْلِق مُ  َجَزاُإُهمْ  َذلِكَ  َوْزنا اِتً َواتََّخُذوا َكَفُروا ِبَما َجَهنَّ ٌَ ا َوُرُسلًِ آ ُهُزوا }. 

(2/245) 

________________________________________ 

[ اإلمام عمابر بعض ] 

 أسس ثم وجنوده، وفوده بمرافق ٌتعلق وما الشرٌفة بٌوته بعده السبلم علٌه ابتدأ ثم المبارك، الجامع عمارة بعد كان ما إلى رجعنا

 هذه إن ٌقولون العمابر فً النظر أهل فإن معلومة وهً الجامع على ووقفها العمابر فً مثلها قل الهجر فً السمسرة ذلك عقٌب

 فً ابتدأ ثم باهلل، المحروسة شهارة جامع من قرٌب وهو الهجر جامع أسس ثم الٌمن، عجابب من شهارة جامع وأساطٌن السمسرة

 حتى كثٌراا  وتردد مدة علٌه استقر فإنه األهنوم ساحل من ٌقرب مما الؽربً عذر جانب فً معروؾ واد   وهو صومل وادي إحٌاء

 من أكثر المباركة أمبلكه من اإلنفاق كان حتى حجور بطنة وأعمال وعر وادي من ؼٌره ثم واألرز، والقند البن فٌه وؼرس أحٌاه



 ولقد كذلك، المنصورٌة المدرسة وألهل الكثٌر، األرز والمبلزمٌن والقاصدٌن الوافدٌن قوت[ 559/ق] أكثر كان ولقد المال، بٌت

ٌذكر ماال منه أوبقى موته بعد انقطع ذلك فإن وإال ظاهرة بركة إال وماهً األوقات، من كثٌر فً الذرة من أكثر األرز ٌعطى كان . 

(2/246) 

________________________________________ 

[ اإلمام رإٌة ] 

 ال سبق فٌما وكنت وؼٌره صومل فً المال هذا بعمارة استؽلت اكأر السبلم علٌه لئلمام كان إنه: الشهاري عابد بن ناصر الفقٌه قال

 فوضع قال علٌه وشكوت -الجنة فً وجهه هللا كرم- علٌاا  المإمنٌن أمٌر األٌام هذه فً رأٌت ولكنً كذلك األمر لً: فقال إلٌه نلتفت

، الطاهرة كفه ًّ  ٌتردد الصلح أٌام فً وكان قال، كما أو دعوته بقبول واثق هللا شاء إن آنا فقد ثبلثاا  أو مرتٌن قرارك هللا أقر: وقال عل

 المقدس الجامع عمارة ابتداء فً حدث ثم وشحنتها، لشهارة صٌانة الوفد علٌه كثر إذا ووادعة عذر وببلد وظلٌمة األهنوم جبال فً

 الخلق، من كثٌر هلك حتى وعمت الساجٌة صعدة وببلد شهارة مشارق أهل مع المسماة الشدٌدة الحطمة وألؾ عشرة ثمان عام فً

الطعام آخر ٌصلون كادوا حتى فآواهم الناس، من عالم بشهارة والذ . 

(2/247) 

________________________________________ 

[ شهارة حصن فً المإنة قلة ] 

 وصل أنه برط أهل من لسبلما علٌه اإلمام أصهار من فبلن بن محمد الشٌخ أخبره أنه البرطً ؼبٌس بن علً الفاضل الفقٌه أخبرنً

 وأنا المشرق أخبار عن وسؤلنً سرٌره على ممتداا  السعٌد داره منازل بعض فً السبلم علٌه اإلمام وكان األٌام تلك فً اإلمام إلى

 ثم الحسن السٌد دخل ثم المنزل، باب من قرٌباا  وقام دخل السبلم علٌه المإٌد اإلمام ٌعنً محمد سٌدي وإذا ٌستزٌدنً، وهو أخبره

ا  الباب على واقؾ حنش بن محمد بن ٌحٌى والفقٌه والفضبلء، السادة عٌون ثم صالح السٌد  اإلمام رآهم ولما المنزل، خارج من أٌضا

 علٌه اإلمام من واستحٌوا بعضاا  بعضهم فنظر قال ألمر، إال اجتمعتم ما أصحاب ٌا بكم مرحباا : لهم وقال جالساا  استوى السبلم علٌه

 األصحاب موالنا ٌا: فقال هللا رحمه الؽربانً هللا عبد بن صالح السٌد المتكلم أن ذهنً فعلى إلٌهم وتبسم علٌهم أعاد حتى السبلم

 ومقبول وكذا لئلسبلم النصٌحة أهل هم: وقال إلٌهم وهش أخرى اإلمام فتبسم قال تسمعها، ومرادهم إلٌك ٌلقونها نصٌحة تذاكروا

 به هللا فتح قد الحصن هذا أن األصحاب ذكر: فقال تكلم، صالح للسٌد فقالوا قال، كما أو األمة هذه نٌصحة فً نتهمهم وال نصٌحتهم

 إذا العدو كرة ونخاؾ قلٌبلا  فٌه الطعام صار وقد إرادة، الصلح ورعاٌة الوفاء إال لهم وال محٌطة واألعداء اإلسبلم على وتفضل

 ٌقل حتى القوت بها ٌنالون التً المواضع إلى فتردهم الحاجة وأهل الضعفاء من ألم فٌمن تنظر[ :55/ق] ما فؤول ذلك عرؾ

من ومنهم وحفظه، كفاٌته علٌك فهذا الظلمة، ببلد من ٌؤمن وال العاقبة ٌخاؾ من منهم الحصن بهذا تعلق ومن أصحابك ثم المخروج،  

(2/248) 

________________________________________ 

 تعالى، هللا شاء إن وٌعود عابدته سبحانه هللا ٌعٌد حتى وٌذهب ٌوصله ما فتعطٌه به ٌقوم ما ببلده وفً علٌه وتؤمن نفسه على ٌؤمن

 فقالوا أصحاب؟ ٌا ترون ما: وقال لحظاته من وبدا تقطب وجهه رأٌت منه ذلك سمع فلما قال به، القٌام فٌتحتم عنه عذر ال من ومنهم

 فً هداة علماء معنا أن نعتقد كنا هللا سبحان ٌا: وقال وأكثر، استرجع ثم ٌتلون فرأٌته قال رأٌناها، التً النصٌحة هذه صدق: كلهم

 قبل لنا فمن: قال ثم بٌضاء، وحبة سوداء حجرة إلى وألجونا علٌه التوكل وهً وتعالى سبحانه هللا خزانة نفوا قد هم فإذا وكذا، الدٌن

 ٌبقى ال حتى معً ما أقاسمهم إال كان ال باهلل أقسم ثم بالرحمات، أذهب ترونً أٌن: ذلك بٌن فٌما وٌقول فٌها وما شهارة حصول

 السبلم علٌه أصحابه من واحد ؼٌر من الرواٌة هذه وسمعت قال، كما أو أصابهم ما ٌصٌبنً معهم وأخرج عصاي أحمل ثم شًء

العالمٌن رب هلل والحمد بالٌسر العسر هللا وأبدل الؽمة تلك هللا ففرج . 

(2/249) 

________________________________________ 

[ الصلح أثناء حدثت قضاٌا ذكر ] 



 من عظٌمة شجرة مور شام من ٌقرب وما المٌر أعلى من الفراع فً كان أنه منها أمكن، ما نذكر قضاٌا الكبٌر الصلح أٌام وفً

 اإلبل من والذبابح للزٌارة لها المقاربة الببلد والٌمن الشام من البدوان ٌقصدها فكان أكثر أو أنواع ثبلثة من مجموعة شجر أجناس

 على وٌجتمع الشجرة، على أسبلبها وٌطرح الجزابر، لحوم فٌها توضع ملس حجارة شاهدها من أخبرنً كما وحولها والؽنم والبقر

 وؼٌر أصواتاا  منها سمعوا أنهم ؼوؼاإهم وٌتحدث أنواط ذات فً هوازن تعتقد ما فٌها وٌعتقدون زابرها ٌنقطع ال بحٌث عوالم ذلك

 أٌام ثبلثة علٌها اإلقامة بعد فقطعها قصدها ثم به، ألفهم ما حولها الذٌن القبابل وأعطى العسكر من كثٌراا  السبلم علٌه فجمع ذلك

وأحرقها حطباا  وجمع . 

والتعزٌرات الحدود وأقام ورجمها، بالزنا عنده اعترفت امرأة على حداا  الهجر فً وهو أقام وفٌها . 

 أنه حتى بعضهم ونفى وعزر فٌه فجلد األهنوم على الطاهرة ٌده استقرار قبل ظاهراا  الخمر كان: قال األهنوم مشابخ بعض أخبرنً

 ظهر التً الببلد سابر فً وكذا حمزة، بنً من وهو لٌلته فً ومات بٌته ووصل علٌه، هللا صلوات وفاته بعد إال الببلد فً ٌعد لم

 .علٌها

(2/250) 

________________________________________ 

 قوم إلى فهربت به اتهموها لشًء أهلها من خافت ٌوس أٌلة ٌسمون بطن من حاشؾ عوان ٌسمى بلد من امرأة أن[ ;55/ق] ومنها

 أٌلة جعل وقد للحرب الفرٌقان وتصاؾ بتلك هذه: وقالوا أولبك، من امرأة فقبضوا قومها فؤؼار فؤجاروها أحمد أٌلة ٌسمون منهم

 لم وربما العظٌم فٌها فعلوا أنهم ألهلها وٌظهرون واحداا  واحداا  علٌها ٌدخلون أخذوا ثم صفهم، فً بٌت فً قبضوها التً اإلمرأة ٌوس

 الحبس إلى صار حتى شهارة من بنفسه ونهض فؤنكره السبلم علٌه اإلمام بلػ أولبك، تقلٌل بجهلهم ٌقصدون إنما ذلك من شًء ٌكن

 كثٌرة، وكانت الناس وأكلها علٌه قدروا من على وقبضوا مواشٌهم فانتهبوا السبلم علٌه علً موالنا ولده علٌهم وقدم الحار من

 السبلم علٌه اإلمام إلى ثانً ٌوم أو الٌوم ذلك وصل وقد الحج، طرٌق فً ؼابباا  كان مسعود ٌسمى منهم لرجل ؼنماا  فٌها ووجدوا

بعدها الٌسار أهل من فكان فاته، ما قٌمة له فؤعاد . 

(  علً المجاهد الربٌس الشٌخ فركب الصرٌخ وصرخ الشرقً عذر من صدان ببلد ٌلً ماء على أؼاروا العصٌمات من بدواا  أن وفٌها

 وقتل بعضهم فرماه فارساا  وكان ؼرة، منهم لٌصٌب علٌهم فؤؼار أصحابه فً أوقعوا قد العصٌمات فوجد هللا رحمه علً بن وهان بن

 بن الهادي الشهٌد القاضً قتل فً ذلك ترك كما علٌهم الفتح اإلمام وترك ؼم والمسلمٌن السبلم علٌه اإلمام مع فوقع هللا، رحمه شهٌداا 

هللا رحمه الرجال أبً بن هللا عبد . 

(2/251) 

________________________________________ 

 بن أحمد الدٌن شمس المجاهد أصحاب من كبلهما الرونً طاهر بن وسعٌد األسدي طاهر بن سعٌد السبلم علٌه اإلمام أرسل وفٌها

 مع الشرٌؾ هذا وكان العبادي، الحجً علً بن هللا عبد الشرٌؾ لقتل ثالثهما أنه حدٌث بن هللا عبد وأخبرنً هللا، رحمه عواض

 مع مجلسه وكان لهم، والنقص والعلماء السبلم علٌه اإلمام سب فً استرسل ثم زماننا فً التصوؾ طرٌقة على هللا أخذهم الترك

 األثل شجر بٌن من علٌهم فخرجوا الحشٌشٌة وطرٌق والروضة صنعاء بٌن فٌما فتلقوه كذلك هو إنما وأصحابه جعفر الباشا

 طاهر بن سعٌد على وقبض وتفرقوا، وقتلوه بؽلته ظهر عن بقوته أنزله ثم منه استمكن حتى بعضهم وصافحه هناك المعروؾ

اآلخران ونجا المدٌنة أبواب فً وجزأه باشا جعفر فقتله األسدي . 

 والقوة والمشً والشارب اللحٌة ولها الصورة فً النساء شبه من شًء فٌها ٌكن لم العالٌة خوالن من امرأة شهارة إلى وصل وفٌها

[ 564/ق] محمد بن علً التقً الفاضل الحاج السبلم علٌه اإلمام فؤمر كاذبة، أنها الظن وؼلب امرأة، أنها نفسها وعرفت والسطوة،

 حاله ممن الظاهر فإن الؽالب الظن مع ذلك مثل ٌجوز المسؤلة ولحفظ العبرة هذه وذكرت امرأة، فوجدها بحابل ٌلمسها أن الذماري

 كان رجل أنه وادعى رجل فً المرأة أمارة النظر هذا على ظهرت لو وأن ذكراا، لبسها ٌكشؾ أن السبلم علٌه فؤمر الذكورة كذلك

أعلم وهللا. عدلة ٌكشفها أن األولى ) . 

(2/252) 

________________________________________ 



[ باشا جعفر العثمانً والوالً التركً محمد األمٌر بٌن الصراع ] 

 صعدة فً أن األسباب فؤول وألؾ عشرة سبع سنة فً الصلح فكان األسباب من لذلك اتفق وما الصلح نقض ذكر فً: فصل

 له كانوا حتى ونجران قحطان مشارق ساس ثم صعدة، ببلد على وتؽلبه سلطانه قوة من تقدم كما التركً محمد األمٌر باهلل المحروسة

 طمع ثم صنعاء، صاحب الباشا واسطة ؼٌر من صعدة ملك فً فطمع البصرة بوادي إلى وصنابعه عطاه امتد إنه وٌقال األعوان من

 مكة صاحب حسن بن إدرٌس الشرٌؾ وبٌن بٌنه وكان ونواحٌها، مصر إلى بتجارة ٌدخلون رسل له وكان الٌمن، أرض والٌة فً

 هذا وأن أمره فً السبلم علٌه اإلمام إلى فراسل باشا، جعفر فبلػ الروم سلطان أبواب إلى كاتب أنه هذا من فحصل وتعاون، اتصال

 بٌننا إن: ٌجٌبه السبلم علٌه واإلمام إلٌه، الطرٌق لنا وتفتحوا علٌه عوننا تكونوا أن منكم فنحب والٌتنا وببلدها وصعدة وكذا، عصانا

 أصحاب من األمراء ذلك بعد الباشا كاتب ثم علٌكم، نعٌنه وال علٌه نعٌنكم ال صاحبكم وهذا ننقضه، ال وعدهاا  نحله ال عقداا  وبٌنكم

 قبل المعاجلة ٌرٌد والباشا صاحبهم، ضمٌر فً بما لهم علم وال صعدة والٌة فً أطمعهم حتى وأوعدهم ووعدهم محمد األمٌر

 المواصلة من أكثر وقد وعداا  ٌخلؾ وال عهداا  ٌنقض ال السبلم علٌه اإلمام أن الباشا عرؾ فلما المراد، له وٌتم الكتب وصول

 وصلت فلما صعدة، فً الذٌن باألمراء أٌضاا  وثق وقد له، كفإاا  ٌكون مما كثرة وجنوداا  أمٌراا  عشر ثمانٌة علٌه جهز والمكاتبة

 الطرٌق وحفظ األطراؾ لحفظ جماعة فً علٌه هللا رضوان الحسن ولده السبلم علٌه اإلمام أرسل صرٌم بنً من خمر إلى محاطهم

 ال

(2/253) 

________________________________________ 

 فً صعدة جنود تعبى وقد خٌوان وصلوا حتى هناك فاستبقاهم بالذمة بالوفاء سبحانه هللا قلح رعاٌة ؼابلة؛ العجم جنود فً ٌحصل

 لو فإنها بالوالٌة الكتب تصله لم حٌث وكذا وٌعٌنه جملته فً ٌصٌر أنه السبلم علٌه اإلمام على أكثر قد األمٌر هذا وكان العمشٌة،

 أنقض ال وإنً الصواب بكلمة إال ٌجبه ال السبلم علٌه واإلمام خالفوه ولما ،[569/ق] عنده من اإلمام على بها ستظهر ال وصلته

 إلٌه أحسن قد وكان الحسن اإلمام بن أحمد الدٌن شمس السٌد أطمعه السبلم علٌه اإلمام نصرة من أٌس ولما وعداا، أخلؾ وال عهداا 

 من شرٌؾ ٌد على صعدة فً الظالمٌن مع وكان هللا، عبد بن محمد السٌد قضٌة أٌام فً إلٌهم صار فإنه صعدة فً قدره وأعلى

 ابن وأنه مجاب أنه فٌه توسم وقد صنعاء جنود لحرب أمرابه من محمد األمٌر فجعله حمٌضة بن فارع األمٌر ٌسمى الجوؾ أشراؾ

 ذلك من فحصل المذكور، نصرة فً رأٌه إلى والمصٌر الشفقة علٌه تلحقه اإلمام وأن السبلم علٌه اإلمام وصهر الحسن اإلمام

 كما أو خابن صاحبكم وهذا للسلطان عسكر بؤنكم صنعاء أهل خالطهم الجنود تقابلت فلما ٌحتسب، ال ما وأعطاه للحرب توجٌهه

 كثٌراا  دفن قد وكان ذلك له صح فلما محمد األمٌر وأما صنعاء، صاحب طاعة فً جمٌعاا  وصاروا اختلطوا ثم ساعة وناوشوهم قالوا،

 مشعل بن علً والشٌخ الجوفً جمعان بن هادي األمٌر مع خرج علٌه اتفق ما لمثل األرض تحت وذخابره وسبلحه أمواله من

 خزابنه، من ٌده تعطلت وقد الوالٌة ووصلته المشرفة مكة إلى عاد ثم البصرة، دخل حتى كذلك ثم نجران، دخلوا حتى النجرانً

 وجنود مال ؼٌر من بخط نفعل وما وقال إدرٌس الشرٌؾ الحق جانب فً صار ممن وأصحابه كتابه بعض أخبرنً كما علٌه فؤشار

شجون ذو الحدٌث و لحبشة، والٌة وأعطوه الوزراء بعض إلى كاتبوا ثم . 

(2/254) 

________________________________________ 

[ باشا جعفر الوالً عزل ] 

 فحصلت السبلم علٌه اإلمام إلى معه بمن الحسن اإلمام بن أحمد السٌد انحزل صنعاء جنود إلى المصٌر صعدة جنود من كان ولما

 الحطروم محمد بن قاسم الشٌخ صادر محمد األمٌر بعد صعدة المتولً صفر األمٌر إن ،ثم السبلم علٌه اإلمام جانب إلى التهمة

 أخبرنً كما أٌضاا  مكاتبة أمره فً وجرى السبلم علٌه اإلمام إلى فصار قتله، وأراد علٌه وعذبه بمال صعدة شٌخ بالقاسم المعروؾ

 مصر وإلى المشرفة مكة إلى لحوابجه وٌختلؾ محمد، لؤلمٌر كاتباا  وكان اآلنسً العبادي سعٌد بن أحمد الشٌخ أخبرنً وكذا فٌه، من

 عداوة محمد األمٌر هذا بسبب الٌمن والٌة فً ذكره تقدم الذي وهو باشا مراد المسمى األعظم والوزٌر باشا جعفر بٌن حصل أنه

 الروم ملك جنود خواص من كثٌرة جنود معه وخرج متولٌاا  باشا إبراهٌم الٌمن وخرج باشا، جعفر عقٌبها فعزل ممالٌكه ممن وأنه

 الجور كان وإن لهم مخالؾ بجور ٌوصؾ وكان وأمرابهم، العجم جنود مع وكذا الشر هذا من الشدٌد الخوؾ الٌمن أهل مع فحصل

الزمة صفة لهم . 

(2/255) 



________________________________________ 

[ شلبً هللا عبد مع وصراعه باشا جعفر عودة ] 

 منقذة فً إبراهٌم المسمى الباشا هذا فمات المذكور، سم فً واحتال جعل وقد أثقاله تجهٌز فً وأخذ زبٌد فً باشا جعفر صار ولما

 عظمابهم من وكان جعفر، الباشا أمر على ؼالباا  شلبً هللا عبد المسمى األمٌر باشا جعفر وزٌر وكان ذمار، وأعادوه ذمار ببلد من

 مات فلما إبراهٌم، مع ثم جعفر الباشا مع ملكها هو وكان صنعاء إلى فقدمه بمخدومه وؼدر باشا إبراهٌم إلى صار وقد وملوكهم

 ملك أحفظ وكلٌه وأنا باشا إلبراهٌم والوالٌة معزول باشا جعفر هذا: وقال كثرة وكانوا واألمراء صنعاء جنود جمع باشا إبراهٌم

 اإلمام وكان الصلح فً السبلم علٌه اإلمام وكاتب له، فحلفوا عاد إن باشا جعفر طرد على واستحلفهم السلطان، أمر ٌؤتً حتى الٌمن

 ثاروا أمرهم لهم انتظم إن وخاؾ شلبً هللا عبد بكتب وثق وال تؤت فلم الصلح بتجدٌد باشا إبراهٌم كتب وصول ٌنتظر السبلم علٌه

 علٌها عفار ببلد إلى سرٌة تجهز من فؤول الؽارات، علٌهم وشن وتعالى سبحانه باهلل واستعان عهدهم إلٌهم فنبذ وقع، كما جمٌعاا  علٌه

 شظب ببلد ٌفتحوا أن هللا رحمه الحسن موالنا فؤمرهم فتح ؼٌر من وعادوا هللا رحمه السٌرانً حمٌد بن علً المجاهد الفاضل الفقٌه

السودة حصن وحصروا ففتحوها . 

(2/256) 

________________________________________ 

[ الصلح نقض ] 

 تدبٌر فً شرع ٌكره فٌما ساعون باشا جعفر مصٌر بعد الظلمة ٌعنً أنهم السبلم علٌه اإلمام عرؾ ولما: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 األمراء من الناس أمر وجعل جهة إلى منهم كبلا  وأمر الحرب ٌباشرون الذٌن أصحابه عٌون وجمع الحرب من علٌه عزم ما

 فً وأطلع هللا أٌده المإمنٌن أمٌر بن الحسن المنٌع، ومعقله الرفٌع، اإلسبلم شرؾ األطول، والعلم األجل السٌد ولده إلى واألجناد

 وتدبٌرها األمور، ونظم السٌاسة حسن فً هللا حفظهم اإلمام أوالد عٌن إذذاك السٌد هذا وكان وطوله، بمنه بدره، محبٌه سماء

مباشرتها والصبرعلى . 

(2/257) 

________________________________________ 

 بن الحسن بن علً اإلسبلم سٌؾ النببلء الكماة الفضبلء السادة حٌش وبنً حنب ببلد إلى الحسن موالنا بعث شظب فتح بعد ثم نعم

 علٌه اإلمام أمر ثم ففتحوها العلوي الحبسً محمد بن الهادي الدٌن وحسام هللا عبد بن صالح بن محمد الدٌن ونصٌر الدٌن شرؾ

 وأسر فٌها من وطرد جمٌعاا  الشرفٌن ففتح روحه هللا قدس المإمنٌن أمٌر بن علً الدٌن جمال الشهٌد الفاضل السٌد ولده السبلم

 الدٌن شمس والسٌد علٌه هللا رضوان الحسٌن موالنا وأخاه الظالمٌن، جنود من وكذا الضاعنً عثمان بن جراد الشٌخ وقتل جماعة

 السبلم علٌه اإلمام إلى ووجهوهم وجنودها والتها بعض وأسروا حجة وفتحوا أثره فً السبلم علٌه الحسن اإلمام بن أحمد[ 565/ق]

 فً التً المقتلة وكانت الدامً، فً وكذا عظٌمة مقتلة هنالك الظالمٌن جنود من وقتلوا حجة خبت أعمال من وضرة جبل أخذوا وكذا

 وضرة جبل فً والتً الشرؾ جانب من ؼزاهم فإنه هللا رحمه الحسٌن موالنا ٌد على مبٌن من ٌقرب وما حجة خبوت من الدامً

 فإنه تعالى هللا رحمه المإمنٌن أمٌر بن الحسٌن موالنا ثم بركاته، عادت الحسن اإلمام بن أحمد الهمام اللٌث الضرؼام السٌد ٌد على

 الحسن اإلمام بن أحمد والسٌد المإمنٌن أمٌر بن علً موالنا والشرؾ حجة من وطلع األمر عظم ثم عفار ببلد إلى أرسل أنه تقدم قد

شعبان قضٌة ووقعت علٌهم واستعادوها عفار ببلد من العجم جنود هزموا فإنهم . 

(2/258) 

________________________________________ 

[ شعبان قضٌة صفة ] 

 وعفار صبرة بٌن ما خراب وهو شعبان حصن المجاهدٌن من وجماعة الؽربانً ناصر بن صبلح الفاضل السٌد دخل أنه وصفتها

 خمسٌن نحو فً المذكور السٌد وأسروا كثٌراا، المجاهدٌن من وقتلوا فحاصروهم الظالمٌن علٌهم فاجتمع شحنة وال فٌه عمارة وال

 لفتح عامر بن محمد الدٌن عز الضرؼام والسٌد عامر بن هللا عبد العبلمة السٌد الحسن موالنا وجه وكان صنعاء، وأطلعوهم نفراا 

 فٌها ومن العجم وطرد وملكها الظواهر طلع ثم ؼربان طلع ثم هللا، شاء إن سٌؤتً كما الشهاري نكث أٌضاا  وبلؽه إلٌها وما خمر ببلد



 بن الحسن السٌد موالنا إلٌها سبق قد وكان الطرؾ ببلد نواحً إلى وصار عسكرهم من جماعة إلٌه وصار الظالمٌن أعوان من

 إلى ورفقوه استؤمن ثم خمر، فً وحاصروه علٌه فقدموا المإٌدي أحمد بن صبلح األمٌر خمر فً وكان بركاته، هللا أعاد الدٌن شرؾ

 العبلمة والسٌد المإٌدي أحمد بن محمد والسٌد جٌش بنً فً ذكرهم تقدم الذٌن السادة إلٌه انظم قد وكان تقدموا، ثم ٌزٌد عٌال ببلد

 فلما عفار، ببلد فً وقعات الظالمٌن جنود وبٌن بٌنهم وقع وقد وؼٌرهم صبٌح محمد بن ناصر العالم والسٌد الحٌدانً إبراهٌم بن علً

 تٌس، جبل وببلد العة ببلد وفتح المصانع ببلد من علمان بٌت فً واستقر عمران إلى األتراك جنود انهزم هللا رحمه الحسن طلع

المؽارب جهة من كوكبان واحتاز البون، عمران إلى العجم وصار الحق حنود وؼلظ حروب( بٌنهم فٌما) ووقع . 

(2/259) 

________________________________________ 

 جمال[ 566/ق] والقاضً األسدي عواض بن أحمد الدٌن شمس الفاضل الحاج إلٌه فتوجه وبكٌل حاشد وببلد قالمشار جهات وأما

 األكوع علً بن الدٌن عز والفقٌه حمران، بن صالح والشٌخ الطٌر هللا عبد والشٌخ الرجال، أبً بن هللا عبد بن الهادي الدٌن

 فهً بهدمها السبلم علٌه اإلمام أمرهم ثم العجم، جنود إلٌه ٌقدم لببل زهٌر بنً ببلد من الرجو إلى وسبقوا وبكٌل حاشد لهم فاجتمعت

اآلن إلى ذلك على . 

(2/260) 

________________________________________ 

 الطٌر سعٌد بن هللا عبد المجاهد والشٌخ الرجال أبً بن هللا عبد بن الهادي والقاضً عواض بن أحمد الدٌن شمس الحاج قصة

هللا رحمهم . 

 صبلح بن هللا عبد الفقٌه هو دلٌبلا  فؤخذوا إلٌها وما الحٌمة ببلد لفتح بالتقدم السبلم علٌه اإلمام أمرهم الرجو هدم بعد أنهم وذلك

 مع رهٌنة كان أنه: خبلصته طوٌل، خبر اإلمام إلى مصٌره فً وله السبلم، علٌه اإلمام إلى وصار تاب قد وكان الهمدانً الجابفً

بة فً معهم وصار همدان دعاة ٌْ  إلى بدٌنه ففر المروٌة، إلٌه وتدرٌجهم الكفرٌة عقابدهم من ٌكتمونه ما منهم فرأى ضبللهم معقل َط

 الدلٌل بهم فضل اللٌل، عن فضبلا  نهاراا  شاقة طرٌقها سوداء دهساء وهً همدان ببلد وطرٌقهم لٌبلا  وساروا السبلم علٌه اإلمام

 كثٌرة وهً كهوفها بعض فً فتواروا األحرقً ٌسمى موضع فً علٌهم فؤصبح محرقة هً إنما شدٌدة أوعاراا  فتقحموا الطرٌق

منهم قرٌباا  قرٌة فً محطاا  همدان أمٌر وكان نهارهم، واختفوا األنصار أعٌان من نفراا  عشرٌن نحو جماعة وهم موجودة، . 

(2/261) 

________________________________________ 

 من أول فكان أصوات، فحصل راع فرآه القابلة للٌلة الطرٌق معرفة التمس والخروج الدخول فً فؤكثرت: المذكور هللا عبد الفقٌه قال

 وما المذكورٌن على وقؾ حتى زال فما الراقً من الذٌب عٌنً بن سعٌد ٌسمى إلٌنا بٌت أقرب من رجل المكان ذلك إلى وصل

 الجبللة هذه العجم مع لهمدان وكان أحد، اعترضه ما اإلمام ٌدخلها لو عرفتم كما وهً همدان ببلد فً تختفون كٌؾ: قال بل ٌعرفهم

 علٌه اإلمام أصحاب من أنهم أٌضاا  وأمٌرهم همدان وعلم ودفعها الؽارة رد ثم نهاراا، أو لٌبلا  ببلدهم مضى من ٌتعرض ال حتى

 وانتشر أعبلها فً فؤصبحوا الحٌمة ببلد إلى األخرى لٌلتهم ساروا ثم لهم، ووفى صفة على بضٌافة لهم وبعث أعٌانهم بل السبلم

 الفقٌه أخبرنً كما إلٌه وكانت العر فً األخرم أحمد األمٌر الحٌمة فً وكان حضور، جانب وفً العجم من فٌها من وطردوا ذكرهم

 الدٌن شمس الحاج أن السبلم علٌه اإلمام فرجح العلم لطلب باهلل المحروسة شهارة فً وكنت: قال هللا، عافاه البرٌشً علً بن صبلح

 ٌحتالون أنهم نفراا [ 567/ق] عشر ستة وهم الحٌمة مشابخ إلى السبلم علٌه اإلمام موالنا أمر عن ٌكتب هللا رحمه عواض بن أحمد

 ٌنصب أن الدٌن شمس الحاج وأمر وصولهم، قبل وطلع األمٌر هذا فحذر قال إلٌهم، وأصحابه الحاج ٌصل حتى األمٌر هذا بحصار

 سبلحه فله سٌؤتً كما همدان من أسر من كل كان وألجلها السبلم علٌه اإلمام وعظمها القضٌة هذه وانتشرت لهمدان، بٌضاء راٌة

 العجم ولٌتهمهم بهم ؼٌرهم أقتداء بإظهارها وٌرٌدون وأصحابه السبلم علٌه اإلمام لهم وعرفها ببلده، ٌعود حتى وٌكرم وٌعظم

صنٌعة وال دٌناا  ٌفعلوها لم وهم األنصار من فٌصٌرون  

(2/262) 

________________________________________ 



 الروم ملوك من خطؤ القاعدة هذه فً معهم ٌرون فإنهم الملوك من لهم المرسومة وجبللتها هٌبتها ببلدهم علً تبقى أن أرادوا إنما

 معه، ومن الدٌن شمس الحاج أنه ٌعرؾ لم أمٌرهم وكذا القصة، ٌعرفوا لم جمٌعاا  أنهم مع محمد بن هللا عبد المسمى أمٌرهم به وصل

 العالمٌن، رب هلل والحمد ونجاهم حفظهم من هللا فسبحان مستطعم، ٌد وصلت طعمة فإنماهم وإال هللا حفظهم مما األسباب هذه فكانت

 إلى بهم وؼزا الحق، لجنود فٌها الٌد كثٌرة حروب فٌها ووقع تٌس، جبل جهات الحٌمة بؤهل هللا رحمه الدٌن شمس الحاج وخرج

 وعاد ألعمالهم وتصدر الطٌر هللا عبد الشٌخ إلى أعمالهم فوجه صنٌعتهم، قبل وال طرٌقتهم حمد فما كوكبان ونواحً األهجر جهات

 السبلم علٌه اإلمام وجعل وبكٌل، حاشد جهات إلى وعاد لٌالً، بعده بقً الهادي والقاضً القبلة، وجهات السبلم علٌه اإلمام إلى

 القطابري محمد بن أحمد الدٌن شمس العبلمة السٌد إلٌه السبلم علٌه اإلمام أرسل الحٌمة من رجوعه بعد ٌعنً وفٌها إلٌه، والٌتها

 مراكزة ووقع العجم وأمدهم أرادوا ما ؼٌر من وعادوا علٌهم، واختلفوا نهم أودٌة إلى فوصبل خوالن ثم نهم ببلد لفتح تعالى هللا عافاه

 قد السبلم علٌه اإلمام وكان كذلك، علٌه وأجلبوا نهم مرهبة ببلد دخل علً بن الدٌن عز الفقٌه ثم ؼرض، ؼٌر من وعادوا وحروب

صبح محمد بن ناصر العالم بالسٌد أٌضاا  أمده . 

(2/263) 

________________________________________ 

[ ظفار ومدٌنة داود ظفار حجر خراب ] 

 على االستٌبلء بعد ظفار ومدٌنة داود ظفار حجر خراب الدٌن شمس الحاج رأي عن السبلم علٌه اإلمام ترجٌح النهضة هذه وفً

للظالمٌن ٌداا  أهله وكان العجم، من الرتبة فٌه ٌزال ال كان فإنه المذكور الحصن . 

 أحمد الدٌن شمس القاضً صنوه حً عن حنش بن ٌحٌى بن محمد بن أحمد الدٌن بدر األعلم القاضً أخبرنً كما ذلك أسباب أول

 كثٌراا  وحزنوا لذلك المسلمون ووحم علٌه هللا رضوان الحسن لموالنا األسر من سٌؤتً ما اتفق لما أنه تعالى هللا رحمه ٌحٌى بن

 إلى خرجوا ثم سروراا، وأظهروا[ 568/ق] المسلمٌن ساء بما فرحاا  ظفار مدٌنة أهل من وبكٌل حاشد من ظفار حوالً من فرأى

 وهمدان، العجم من المذكور الحصن رتبة مع هنالك من وعشروا المنقضة، سوق ٌوم وكان قدارة المسمى الجبل إلى ذٌبٌن من أعلى

 الوقعات من قبلها وما أثلة ؼارب فً هللا أخذهم الترك فتح من سٌؤتً بما هللا فتح ولما ظفار، ألهل العداوة وأظهروا ذلك موقع فعظم

 ظفار أهل بلػ ولما الرجال، أبً بن هللا عبد بن الهادي العبلمة والقاضً عواض بن أحمد الدٌن شمس الحاج ؼزاهم المذكورة

 ما معه ومن الدٌن حسام والقاضً الدٌن شمس الحاج وأخرب القبابل، مع جٌراناا  وتفرقوا الببلد فً طاروا اسبصالهم على اإلجماع

 بالبنادق، حوله ما وحموا فٌه تحصنوا وهمدان العجم فإن الحجر المسمى الحصن من ٌقرب مما العجم علٌه ؼلبهم ما وتركوا أمكنهم

 والمشار العٌون أحد هو حنش بن محمد بن ٌحٌى األكرمٌن الشٌعة وشٌخ الدٌن عماد العبلمة القاضً المنصوري المشهد فً وكان

معه بمن وهبط المشهد بترك والقاضً الحاج فؤمره الفنون جمٌع فً إلٌه  

(2/264) 

________________________________________ 

 هللا، رحمه البحش صبلح بن محمد المجاهد الشٌخ المذكور الحصن حصار على الدٌن شمس الحاج جعل ثم ذٌبٌن، إلى الطلبة من

 فً وكان هللا، رحمه عواض بن أحمد الدٌن شمس الحاج إلى راسلوا رحبت بما األرض علٌهم وضاقت الحصار علٌهم طال ولما

 من منهم تقدم ما ألجل مواصلة الهمدانً مهدي الشٌخ همدان شٌخ وبٌن وبٌنه هللا، شاء إن سٌؤتً كما المٌقاع أعمال من مؽدؾ ؼٌل

 مع أٌضاا  البحش محمد الشٌخ فؤرسل همدان فً تعالى هللا رحمهم معهم ومن الهادي والقاضً هللا، رحمه الحاج إلى اإلحسان

 وأخرجهم فؤمنهم هللا رحمه اإلسبلم شمس الحاج أٌضاا  مكاتبتهم وصلت ثم الشهر، نحو علٌهم وبقً بالحاج لحق قد وكان المحاصرٌن

 ببلد فً العجم لمثاؼرة الحاج عاد ثم تقدم، ما ألجل شٌباا  منهم ٌؤخذ ولم فؤكرمهم همدان إال به أجلبوا وما والسبلح الحصن وقبض

 ٌعودوا أن باألمان ظفار ألهل وراسلوا السبلم علٌه اإلمام بؤمر الحجر حصن خراب على البحر محمد الشٌخ وترك تقدم كما المٌقاع

 فً وعمروا أكثرهم رجع وقد اآلن، إلى وهً مدٌنتهم بخراب السبلم علٌه اإلمام فؤمر فٌهم، ٌنجع فلم الخطاب وأطالوا ٌرجعوا، فلم

 سٌؤتً كما زٌارته مع السبلم علٌه اإلمام أن هللا رحمه الدٌن شمس القاضً أخٌه عن المذكور القاضً وذكر ،التوقٌعات هذه تارٌخ

[ 569/ق] أمرت ما: وقال ذلك من فتبرأ العظمى البركة خراب على وقؾ[ م9898] وألؾ وعشرٌن ست سنة فً وذٌبٌن ظفار إلى

أعلم وهللا. كان ذلك أي أسمع ولم الٌوم ذلك فً السبلم علٌه معه وكتب بذلك . 

(2/265) 

________________________________________ 



[ ظفار قوعة ] 

 فً كان خرابها فإن وإال الفابدة اجتماع ألجل بها ٌتصل وما الرجو خراب ذكر عقٌب وعشرٌن أحد سنة فً ظفار أخبار وجمعت

 بعضها فً واتفق واألخرى، األولى النهضة فً شدٌدة حروب اتفقت ظفار حجر وبسبب[ م9896] وألؾ وعشرٌن ثبلث عام

 الدٌن عز والفقٌه هللا رحمه الهادي القاضً ٌد على هللا وهزمهم كثٌر منهم قتل ظفار عقٌب فً العجم فً قتلة المشهورتان القضٌتان

 إلى فوصل جوعاا  ٌهلكون كادوا وقد ظفار رتبة الستدراك دروٌش طاؼٌتهم أرسلوا العجم أن وصفتها تعالى، هللا رحمه علً بن

 الطرٌق، ألجل طرٌقٌن من الطعام علٌهم الذٌن الفبلحٌن وقسم مذود إلى وقدم نفر أربعمابة نحو على طعاماا  وحمل البون عمران

 جانب فً وبعضهم علً بنً جانب فً البحش محمد والشٌخ حمران، بن صالح والشٌخ الهادي، والقاضً الدٌن شمس الحاج وكان

 الذٌن القبابل من وقتل األكثر، وانقطع مشقة على الطعام بعض بالحصن واتصل عظٌم حرب فاتفق للقابهم فقدموا ومواضع، مرهبة

 جدر فً علً بن الدٌن عز المجاهد الفقٌه فقاتلهم مذود أحطوا حتى العجم وعاد تقدم، كما النفر المابة فوق الترك مع الطعام حملوا

 محمد بن صالح المجاهد الشٌخ وصل حتى الحرب وبقً واؾ، خراب ٌسمى موضع فً هادي والقاضً جبر، بنً أعمال من

 وثبلثٌن خمسة نحو منهم وقتل أصحابه وانهزم أطرافهم إلى العجم على ودخل الحرب فعاد وذٌبان علً بنً من ؼارة فً حمران

 المشهور سرعة أبً صالح الشٌخ وثبات هللا دفاع ولوال نفراا، سبعٌن نحو بلػ فٌما الحق جنود من القتل فكان مثلهم، ؼٌرهم ومن نفراا 

هللا لعنه( دروٌش العجم أمٌر وعاد) به، أحٌط قد لكان حمران صالح الشٌخ عن  

(2/266) 

________________________________________ 

 أصحابه من وقتل ٌوماا  عشر خمسة نحو وبقً معاقلهم، وأخرب الصٌد، ببلد من مواضع وؼزا الحٌس ٌسمى الصٌد من موضع إلى

 كاد حتى فٌها وحاصره هللا رحمه الهادي الفاضل القاضً فٌها وكان ؼزاها، وقد الصٌد من بلد سوات من بعضها فً وهزم جماعة،

 الطاؼً هزٌمة وبلؽه ذٌبٌن إلى فانتهى بنفسه للؽوث السبلم علٌه اإلمام فؤؼار مرهبة من جانب فً السبلم علٌه واإلمام ٌستؤصله،

 ثم العجم، جنود من أكثرهم كثٌراا  الفرٌقٌن من قتل وقد السبلم، علٌه اإلمام حركة مع القبابل من الؽارات بكثرة القاضً عن والفرج

نفراا  أربعٌن نحو أصحابه من وقتل هناك، موضعاا  حاجب ابن إلى الطاؼً أمٌرهم رجع . 

 الماجلٌن إلى انهزم[ :56/ق] دروٌش أن: ذلك وصفة الشمس قاع طرؾ إلى أؼاروا فإنهم جبر بنً من المشهورة القتلة واألخرى

 أربعٌن منهم فقتل الخٌل فقطعهم به االتصال ترٌد جبر بنً ؼارة فوصلت حاجب ابن فً هللا رحمه الهادي القاضً وبقً البون من

 ذكر فً وذكرناها والثالثة، والثانٌة األولى النهضة فً وهذه واحد، موضع فً العشرة نحو بهم مختلطاا  كان ممن ؼٌرهم ومن رجبلا،

الموفق وهللا. ترى كما بؤسباب لتعلقها ظفار خراب . 

(2/267) 

________________________________________ 

[ المؽربٌة الببلد أعمال استقرار ] 

 أمٌر بن علً الشهٌد الفاضل السٌد وصنوه علمان بٌت فً علٌه هللا رضوان المإمنٌن أمٌر بن الحسن موالنا استقر ولما: فصل

 واجتمع قدم، بٌت جانب فً الحسن اإلمام بن أحمد الربٌس والسٌد مدع، ببلد أعمال من الشٌخ حضور فً علٌه هللا رضوان المإمنٌن

 ومدداا  والٌاا  روحه هللا قدس المإمنٌن أمٌر بن محمد اإلمام موالنا الشرؾ ببلد إلى السبلم علٌه اإلمام وأرسل كثٌر، عسكر لهم

 خبل وشهامة رباسة وله الجهاد، أهل عمدة من الشهاري محمد بن علً الربٌس الفقٌه وكان المؽربٌة، الببلد أعمال وانتظمت إلخوته،

األشراؾ من الفضبلء كبراء على تقدٌمه وٌرى اإلنصاؾ، ٌحتمله ال ما الحق من له ٌرى أنه . 

 وما والزبٌر طلحة ذكر جرى وقد بقاه هللا أطال المسوري الدٌن سعد بن أحمد والمسلمٌن اإلسبلم شمس العبلمة القاضً أخبرنً

 وأن أبنابهما، أو خادمٌهما وبٌن بٌنهما سوى أنه علٌه هللا سبلم المإمنٌن أمٌر على جاء قد أنهما السبلم علٌهم أبمتنا من كثٌر روى

 سبلم باهلل المنصور اإلمام وروى: عنه هللا رضً فقال وكذا، السٌاسة حسن علٌه هللا سبلم المإمنٌن أمٌر فات أنه تفهم الرواٌة ظاهر

 للتؤلٌؾ أنما علٌه هللا صلوات اإلمام عرؾ وقد اإلمارة فً طمعا أنهما ذلك من العلة، وٌزٌح الؽلة ٌشفً ما ذلك تفسٌر فً علٌه هللا

 علً الفقٌه وٌرى: قال حتى ٌنكرها ال التً الدالبل من بذلك شهد بما وأتى إلٌهما، األمر مسٌر إال ٌقببلن ال وأنهما أثر فٌهما

قال كما أو األمر على االستٌبلء مطلوبه ولكن عسٌر ؼٌر هٌن اإلمام على كان هذا به ٌلحق وما العطاء، مطلبه كان هل الشهاري . 

(2/268) 



________________________________________ 

 حتى ٌزٌد عٌال ببلد ثم استفتحها ممن وكان شظب ببلد إلى وصار األهنوم من أعظمهم بعسكر تقدم فإنه أخباره من أمكن ما تمام

 السودة ببلد جانب إلى ورجع جماعة أصحابه من قتل حرب العجم وبٌن بٌنه وحصل أٌاماا، وبقً المضلعة ثم الخدرة فً استقر

 علٌه اإلمام عند من السودة مدٌنة فً الحصن وعلى ،[;56/ق]ؼٌرها إلى ٌتعدى وقد إلٌه شظب ببلد نظر وكان العجم، وكاتب

 اإلمام فاحتاج الحصن، أهل من الرمً من لٌبعد الضلعة إلى المدٌنة من السوق وأخرجوا المذكور للحصن محاصر هو من السبلم

 هللا، رحمه المإمنٌن أمٌر بن الحسن موالنا ٌد على والمصٌر المنع وذلك السودة، فً لمن القانون من السوق ذلك منافع السبلم علٌه

 األمٌر وتلقاهم وواالهم العجم وكاتب السوء أضمر منعوهم، الذٌن وبٌن بٌنهم االختبلؾ من أموراا  وذكروا شًء ببل رسله رجع ولما

قطٌل بنً ببلد إلى دروٌش . 

(2/269) 

________________________________________ 

 ذمار فً باشا جعفر قتله حتى عندهم وبقً تعظٌمهم، من ٌؤملوا ما ٌبلؽوا ولم فعظموه شلبً هللا عبد إلى وصار صنعاء دخل ومنها

 عمرها عظٌمة دار وهً المحطة دار تسمى التً داره بخراب وأمر به شق السبلم علٌه اإلمام بلػ فلما تعالى، هللا شاء إن سٌؤتً كما

 من طلبها برط فً وهو لنا، عمروها: وقال شهارة بعمارة السبلم علٌه اإلمام بشر ولما هللا، أخذهم والترك المعافا بن هللا عبد األمٌر

 جعل بل فٌها السكون وال بعمارتها نفسه تطب لم هربه من أٌام بعد السبلم علٌه اإلمام هدمها ولما له، فصارت السبلم علٌه اإلمام

 كحبلن ببلد إلى وتقدم للجهاد علٌه هللا رضوان خرج قد وكان موقع، لذلك كان العجم إلى هرب ولما المرافع، أخدام أماكن مكانها

 من ٌعرفون لما عزابمهم فً قوة الحق جنود وازداد عظٌم، موقع لمخرجه فكان الكثٌر المشً على ٌقدر ٌكاد ال كبٌر شٌخ هو وقد

 هللا عبد وقتل صنعاء باشا جعفر طلع حتى عمران إلى أخرى مرة الحق جنود وعادت والجهاد، الفضل فً العظٌم ومحله سنه كبر

تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما ذكره سٌؤتً ومن شلبً . 

 قد ما على ٌقتصر وأن بهدنة السبلم علٌه اإلمام إلى شلبً هللا عبد وكتب ببعض، بعضهم الترك واشتؽل: به هللا نفع أحمد السٌد قال

هللا شاء إن سٌؤتً ما أمرهم من فكان الببلد، من ملك . 
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________________________________________ 

[ ونواحٌها صعدة أخبار ] 

 السبلم علٌه اإلمام إلى لجؤ أنه الصعدي القاسمً الحطروم محمد بن قاسم الربٌس الشٌخ فؤخبرنً ونواحٌها صعدة شام أخبار وأما

 اإلمام بٌن مكاتبة جرى وسببه الهجر، فً السبلم علٌه اإلمام عند وبقً صفر، األمٌر صادره لما محمد األمٌر قضٌة بعد إلٌه وصار

 السبلم علٌه اإلمام عند وكان السبلم، علٌه -اإلمام إلى وطلع تقدم كما الصلح انتقض حتى الهجر فً فبقً باشا وجعفر السبلم علٌه

 فً تعالى هللا رحمهما[ 574/ق] هديالم بن أحمد والسٌد حورٌة، بابن المعروؾ المإٌدي أحمد بن محمد الدٌن عز الفاضبلن السٌدان

 من لكونه الصلح نقض قبل خرج قد صفر األمٌر وكان بالٌمن، لبلشتؽال التفات الشام إلى وما السبلم علٌه اإلمام عند من جملة

 حسن، األمٌر ٌسمى أمٌراا  صعدة على استخلؾ وقد تقدم، كما باشا إبراهٌم وصول عند الروم إلى معه للمسٌر باشا جعفر خاصة

ا  إلٌه وضم  نعزم هلما: لهما فقلت الببلد ومعرفة المكان والسٌدٌن فجمعنً: المذكور الشٌخ قال كثٌرة، جنوداا  والعرب العجم من عٌونا

 أصحاب من ٌحتاجانه ما لهما آخذ أنً ووعدتهما المإٌد، آل سادتنا عٌون من وكانا الجهاد على التحرٌض من وكذا فٌه ونجاهد الشام

 نفتح ولببل علٌنا خوفاا  ٌرضى ٌكد فلم ذلك له ورجحنا جمٌعاا  اإلمام على ودخلنا أٌضاا  مالً بعض وصلنً وقد الهجر، من صعدة أهل

 بن محمد للسٌد والٌة وكتب فرجحه والرصاص، والباروت بالكتب إال تمدنا ال: قلنا حتى فعاودناه بالٌمن، مشؽول وهو باباا  علٌه

 لنا وضرب البٌرق ونشرنا نفراا  عشر اثنً شهارة من لنا فحصل: قال معٌناا، معهما وجعلنً عضده أحمد والسٌد الدٌن، عز بن أحمد

 مرفع،
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________________________________________ 

 كاشؾ، جوهر أحدهم ثبلثة، الظلمة والة من الحبس فً وكان المدرج، أعلى من عاد حتى لوداعنا السبلم علٌه اإلمام وخرج

 فضحكوا صعدة ببلد اإلمام والهم: فقالوا الٌسٌرة؟ الؽارة هذه أٌن إلى الرسم فسؤلوا وؼٌرهم حجة من أخذ ممن وسالمٌن، وفرحان،



 تعالى هللا شاء إن فٌهم الخٌر: فقال السبلم علٌه اإلمام الرسم فؤخبر ذلك من وأكثروا تعرق صعدة دوابر رأٌنا قد ولهذا: وقالوا كثٌراا،

 ببلد قصدنا ثم منه بد ال ما استدنا الهجر وصلنا فلما: قال والبركة، الخٌر عملهم فً هللا ٌجعل عندهم لحقارتهم: وقال واستبشر

 ساقٌن فً وأحطوا صعدة من مدد لهم فخرج حٌدان فً محطة وحاصرنا خوالن ببلد من عٌون إلٌنا وصار أكثرهم، فؤجابنا خوالن

 اآلؼا وهو حٌدان بؤهل وإذا ساقٌن فً من لحرب تقدمنا ثم ٌمدونهم، ال الطرٌق فً رتباا  وجعلنا جمعة، قرا ٌسمى منهم عظٌم مع

 فبلحمناهم، ساقٌن، بؤهل االتصال فً طمعوا قد الشام فً والتؤثٌر السطوة أهل من وكان أحمد ٌسمى وآخر مصطفى، المسمى

 نفر، ثبلثمابة من قرٌباا  فٌهم مقتلة على انجلى بالهزل لٌس حرب واتفق المفتاح، حصن من قرٌباا  حمك فً القبابل إلٌنا وأقبلت

 لمن قولوا: وقال الحبس، إلى أرسله السبلم علٌه اإلمام إلى وصل فلما وأمٌرهم، السبلم علٌه اإلمام إلى وأرسلناهم جمٌعاا  وأسرناهم

 المحروسة صعدة لحصار وتفرقنا الشام، سادة بعدها إلٌنا أقبلت ثم قال، كما أو عرق صعدة[ 579/ق] دابر هذا والتهم من الحبس فً

 الجوؾ أشراؾ من خٌبلا  السادة إلى انضم قد أنه مع خٌلهم ٌكافا ما الخٌل من عندنا ما إن لعلمهم علٌهم تدافع خٌبلا  وأخرجوا باهلل

كالشٌخ أٌضاا [ الشام] ورإساء  

(2/272) 

________________________________________ 

 تلك فً فؤصبحنا به متصلة والقبور العٌدٌن لصبلة الذي المدٌنة من الخارج المشهد دخول إلى فاهتدٌنا كناس بن علً بن أحمد

 تؤتً واألمداد ننالهم، حتى منهم قربنا اللٌل كان وإذا القبور، من علٌنا تركض أن تقدر وال القاع على الخٌل تؽلبنا فبالنهار المواضع

 باب من ٌقرب مما جانب لنا وابتاع بالدابر، بعضها فً االتصال وهٌؤ سبحانه هللا ٌسر حتى ظهورنا فً والسادة الببلد من إلٌنا

 أهلها ونحن المدٌنة فً صرنا حتى الناس تتابع ثم خفٌة، على المدٌنة إلى منه فصعدنا عماراا  عناش بن فبلن فٌه احتال بؤن سوٌدان

 بٌن ففروا الموضع العجم على فالتبس لٌبلا  السبلم علٌه لئلمام ونصرنا المدٌنة فً ثرنا ثم وتضرهم، تنفعنا التً المواضع ونعرؾ

 الذي العمار إن ثم الحصار، علٌهم وشددنا السادة ودخل األبواب فتحت ثم فٌهم، والنهب والقتل والمنصورة القصر دخلوا حتى أٌدٌنا

 نحو وكانوا تطحن وهً الرهابن من امرأة تحت من النقب أشرؾ حتى المنصورة دابر نقب فً احتال المدٌنة دابر نقب فً احتال

 السرداب ذلك من أخرجوا ثم فبشروها فقط النهار بهم ٌتصلوا الرهابن وأهل الصؽار، إال عندهم ٌبات ال عادتهم وكان نفس، ألؾ

 فً المحصورٌن على األمر وعظم منه، فٌقاتلون صعوده من اإلمام أصحاب ٌتمكن فبل كالهوة الموضع هذا وكان الرهابن، جمٌع

 إلى صاؼرٌن وأخرجوهم فؤمنوهم األمان فطلبوا المنصورة فً فعلوا مثلما األرض تحت من علٌهم ٌنقبوا ال خافوا ثم مطهر قصر

 .صنعاء
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________________________________________ 

 على أنا علمته ما السبلم علٌه اإلمام كرامات ومن: لفظه من وسمعته ٌده خط من نقلت مما الدٌن سعد بن أحمد العبلمة القاضً قال

 الستفتاحها الشامٌة الجهة إلى الدٌن عز بن أحمد بن محمد الدٌن عز العبلمة األفضل السٌد تقدم لما أنه خبر ؼٌر ضرورة القطع جهة

 الشهر، تارٌخ نسٌت أنً إال خمٌس ٌوم الفجر وقت ودخلوها بصعدة وأحاطوا جمٌعاا  الشام قبابل أجابه وألؾ وعشرٌن اثنٌن سنة فً

 على صعدة بدخولهم الهجر فً والخبر إال الٌوم ذلك شمس تطلع فلم األهنوم ببلد من الهجر فً بعٌنه الٌوم ذلك فً أنا وكنت

 األخرى اللٌلة وسط كان ولما أصبلا، الخبر[ 574/ق] بذلك أخبر الذي من نعرؾ ولم نقصان، وال زٌادة ؼٌر من كان الذي التفصٌل

 دخولهم ثانً وهو الجمعة ٌوم ظهر الكتب وصلت ثم دخولهم، وقت مبشرٌن صعدة من عزموا رسل مع خبر أول وصل الجمعة لٌلة

 من صنعاء إلى وإخراجهم السبلمة لهم وشرط معه ومن المذكور األمٌر خرج ثم والسبلح، الخزابن وقبضت فؤمنوهم، استؤمنوا ثم

 صعدة والٌة جعل ثم والرباسة، الفتك أهل من وكان بالمعنى القاسمً قاسم الشٌخ رواٌة هذه لهم، ووفٌنا وخرجوا شاءوا طرٌق أي

 خوالن وببلد الصعدي، الحطروم محمد بن قاسم الربٌس الشٌخ وإلٌه المإٌدي، الدٌن عز بن أحمد بن محمد العالم السٌد إلى إلٌها وما

هللا رحمه المهدي بن أحمد السٌد بنظر كانت . 

 الباقٌن وأسروا الظالمٌن من كثٌراا  معه ومن هو فقتل هللا رحمه دؼٌش بن علً بن أحمد الفاضل الحاج لفتحها فتوجه رازح ببلد وأما

المستعان وهللا باألمان، مباالة ؼٌر من الجهات تلك أهل بعض بهم فؽدر بؤمان تهامة إلى وأرسلوهم . 
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________________________________________ 



 هللا رحمه المإمنٌن أمٌر بن الحسٌن موالنا ولده أرسل األعٌان بٌن االفتراق السبلم علٌه اإلمام وخاؾ المحروسة صعدة هللا فتح ولما

 وببلدها صعدة أمور ونظم ،المظلوم وأنصؾ األحكام وقرر المدٌنة وحفظ وؼٌره أحمد بن محمد السٌد منهم وافرة، جماعة فً تعالى

 وأرسل هللا، رحمه الحسٌن موالنا لوصول الطالبون هم وكان القبابل، ألفاؾ من المدٌنة حفظ عن ٌعجزون السادة وكان العموم، على

العالمٌن رب هلل والحمد وزبارط ومدافع السبلح من العجم على قبض مما بكثٌر السبلم علٌه اإلمام إلى . 
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________________________________________ 

[ باشا إبراهٌم الوالً وفاة ] 

 تقدم كما التشاجر باشا وجعفر شلبً هللا عبد بٌن ما وحصل تقدم كما بالسم هللا رحمه ال باشا إبراهٌم وفاة أخبار إلى ولنرجع: فصل

 إال المال وكذا شلبً هللا عبد مع الجنود وكثرت اآلخر، على الحٌلة ٌدبر وكل صنعاء، فً شلبً هللا وعبد ذمار فً باشا جعفر وبقً

 هللا عبد على اختلوا صنعاء جنود أن حتى السبلم علٌه لئلمام القبلة خلت بٌنهم ذات فً فبلشتؽالهم الباشا إلى والبنادر الٌمن مواد أن

 الباشا وزٌر إلى أرساالا  وصاروا أعطوه ما شلبً هللا عبد فؤخلفوا له والٌة ال أمٌر مع السلطان وكٌل حرب علٌهم وعظم شلبً،

 من بجماعة أرسل وقد صنعاء، فً حاصروه حتى الضخم بالعسكر وتقدم شلبً، هللا لعبد كان ما له جعل فإنه حٌدر األمٌر جعفر

 وعفا بعض أعناق فضرب أعوانه خذله لما إال الطاعة فً ٌدخل ولم[ 575/ق] تلكؤ ممن صنعاء عسكر فً خرجوا الذٌن من الكبراء

 وصدق إلٌهم، الهارب الشهاري علً والفقٌه بك، وحسن ٌوسؾ واألمٌر رمضان، واألمٌر المتسلم آؼا محمد قتل فممن بعض، عن

 إلٌه األهنوم ولمٌل لخٌانته السبلم علٌه اإلمام كرامات من قتله وكان(( به أؼري ظالماا  أعان من: ))بقوله وآله علٌه هللا صلى النبً

 وؼٌرهم أوسع، ألولٌابه ورحمته أنفع هللا تدبٌر ولكن[ األهنوم عامة إلٌه لمال سٌؤتً كما األخرى شهارة حوزة مع معهم] كان فلو

كبرابهم من قتل ممن . 

(2/276) 

________________________________________ 

 مكاتبة مطهر بن هللا عبد األمٌر على ظهر فإنه وحفظه بٌته لزم من ومنهم الشلبً نصح من منهم فٌها الذٌن األمراء فإن صنعاء وأما

 أفهامهم إلً وسبق هللا عبد األمٌر من ٌعرفوا فلم هللا عبد األمٌر بٌت لكم أبحت: وقال بٌته لنهب كلهم العسكر شلبً هللا عبد فؤرسل

 حٌن على علٌهن وما والنسوان والخزابن والسبلح اآلالت من بٌته حواه ما جمٌع ونبهوا ستره فهتكوا المعافا بن هللا عبد األمٌر أنه

 فً كل وجعل الشلبً األمراء بعدها فخاؾ ذلك وؼٌر علٌهن بما النساء آذان قطعوا لقد حتى مثلها ٌقع لم هابلة قضٌة وكانت ؼفلة،

 وفتحت أشرارهم، من وكان أٌس وقد القصر إلى الشلبً فانحاز وذمار صنعاء جنود جمع وقد حٌدر األمٌر وصلهم فلما رتباا، بٌته

 ممن وكان النهمً السلطان فارع الشٌخ أخبرنً كما علٌهم فؽضب اإلمام إلى ٌنحاز أنه والعجم العرب من كثٌر وعالجه صنعاء،

 قبض ثم ففعلوا، المدٌنة خارج إلى رأسه ٌلقوه أن وأمر باشا جعفر وطلع استسلم، ولذلك أطهر، السلطان سٌؾ: قال أنه بذلك أشار

وإٌاهم هللا رحمه ال الجرٌرة بهذه أخذه من ٌحصى ال حتى ظنونهم وساءت اؼتالهم ثم االعتقال، فً وجعلهم عٌونهم من كثٌر على . 
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________________________________________ 

[ اإلمام لحرب قواته ٌوجه باشا جعفر الوالً ] 

 عساكره، جمٌع على حٌدر األمٌر وزٌره وجعل السبلم علٌه اإلمام حرب إلى جموعه وجه أمره باشا لجعفر اتسق ولما: فصل

 ما فإنها بعد من األثر فً ولحق كوكبان، ونواحً عمران فً من ؼٌر من ورجبلا  خٌبلا  ألفاا  عشر سبعة معه خرج الذي أن فٌروى

 موالنا تقدم، كما اإلمامٌة والمراكز لقتالهم وتؤهبوا المجاهدٌن أعٌان اجتمع البون عمران فً العجم صار ولما تتابع، المحاط زالت

 قدم، بٌت فً ونواحٌها حجة عسكر فً الشٌخ حضور فً تعالى هللا رحمه المإمنٌن أمٌر بن علً وصنوه علمان بٌت فً الحسن

 الفاضل[ 576/ق] والحاج ٌزٌد، عٌال جبل من األبرق فً الهادي والقاضً السود، فً به هللا نفع الدٌن شرؾ بن الحسن والسٌد

 قرٌب مراكزة وحصلت األعٌان، من رإسابها أسماء علً وخفً األقهوم جانب فً رتب وكذا الظواهر فً ٌتردد عواض بن أحمد

 بٌت من هللا رحمه الحسن موالنا فخرج الرتب، من لهم مقاببلا  كان من وانهزم ٌزٌد عٌال جبل الظالمٌن جنود طلعت ثم الشهر،

 جماعة فً ٌسٌر أنه إال له ؼرض وال األشمور عرة إلى صار حتى القلٌل إال عسكره من معه ٌكن ولم العجم معرفة ٌرٌد علمان

 ببلد إلى صعدوا قد معه عظٌمة ومحطة العجم كبراء من دروٌش األمٌر وصول فوافق عمران إلى العجم محاط على ٌطلع ٌسٌرة



 بالرجوع أشار من علٌه فؤشار علٌه وأمسوا فبلحموا ٌعودوا، حتى ٌقٌم أنه على وبقً معه ومن الحسن موالنا فراكزهم األشمور،

التمحٌص من هللا علم فً لما ٌجبهم فلم اللٌل أو النهار ذلك آخر . 
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________________________________________ 

 عفار ببلد من جعفر بن صبلح الشٌخ اإلمام عند ذكر أنه الطاهرة روحه على هللا سبلم باهلل المإٌد المإمنٌن أمٌر موالنا أخبرنً

 مع جعلناهم ما: وقال بالتقصٌر وذكرهم علٌه، دخولهم فكره العرة ٌوم معه احتازوا الذي الحسن موالنا أصحاب كبراء من وؼٌره

ٍا  دعوه فهبل ٌعٌنوه إال الحسن الولد  سٌدي أعنً هللا رحمه وكان العرة، من ٌخرج ال ؼلبهم حال احتملوه أو البنادق بكراسً دعا 

 وٌستنجده اتفق بما ٌبشره حٌدر األمٌر إلى هللا لعنه دروٌش األمٌر فؤرسل الفضٌحة تلك بؽٌر ٌذكرها ال القضٌة بهذه حدث إذا الحسن

 البلد وهذه ورابها، من والمحاط صفوؾ سبعة علٌه جعلوا وقد أٌام، عشرة نحو وحاصروه لحقهم ثم آخرٌن بعد قوماا  األمراء فؤرسل

 عادوا اللٌل بٌنهم فرق وإذا جماعة الفرٌقٌن من فٌقتل علٌهم والتفرٌج لحربهم الحق جنود ٌتسرع ٌوم كل وفً قاع، فً صؽٌرة أكمة

 الدٌن شمس الحاج ومع الحسن اإلمام المإمنٌن أمٌر بن أحمد والسٌد المإمنٌن، أمٌر بن علً موالنا مع اجتمع وقد مواضعهم إلى

 الخمسٌن قرٌب بلؽت الراٌات إن قٌل حتى وؼٌرهم وبكٌل حاشد جموع حمران صالح والشٌخ الهادي والقاضً عواض، بن أحمد

 بؤنه الحسن اإلمام بن أحمد السٌد أتهم بعضها وفً ودافعوا، وصبروا أبلوا وقد عجزوا حتى ربٌس علٌهم قوم راٌة كل تحت الراٌة

 به أحٌط قد أنه عرؾ لما فإنه هللا رحمه هو وأما معه، ومن هللا رحمه الحسن عن التفرٌج عن ٌصلون كادوا قد أنهم عرؾ لما انهزم

 أراد بعضها وفً عدة، منهم قتل لقد حتى نهاراا [ 577/ق] وال لٌبلا  منهم الكثٌر والقتل علٌهم الرمً من ٌنفك فلم منه قربوا وقد

 ال: وقال وضعفابهم، البلد أهل على مخافة علٌهم ذلك فؤنكر حً، من وٌحٌا هلك من ونهب اللٌل فً الخروج على التعاقد أصحابه

جمٌعاا  نهلك أو جمٌعاا  نخرج إال ٌكون . 

(2/279) 

________________________________________ 

[ القاسم اإلمام بن الحسن أسر ] 

 واستوثقوا معه ومن الحسن خاطب وتراصهم الظالمٌن جنود لكثرة الحسن الببلء بعد الجهاد أهل وعجزوا وتفاقم األمر عظم ولما

 أقربهم وكان التركً األخرم أحمد األمٌر إلٌهم السفٌر وكان بجرٌرة، أحداا  ٌؤخذون ال وأن األمان لهم وضعوا وقد العجم إلى ونزلوا

 ابن فؤما إلٌهم، فخرج هللا رحمه المحرابً هللا عبد السٌد مع حجة فً مآذن قصة فً الؽدر فً الزهد عنه ٌحكون فإنهم الوفاء إلى

 ٌوم، ثانً صبح إلى لحفظهم األببلق فً وقسموهم نفر ثبلثمابة نحو وهم عرضوهم وأصحابه خٌمة فً فجعلوه السبلم علٌه اإلمام

[ م9895 اكتوبر] وألؾ وعشرٌن اثنٌن سنة رمضان شهر فً وذلك كبرابهم، من جماعة مع صنعاء إلى منكسة وراٌاتهم ووجهوهم

 مع نفوسنا نظهر فكنا: قال النفر، عشر اإلحدى من أنه الهدوي الٌندي حسن بن أحمد السٌد أخبرنً كما نفراا  عشر أحد منهم وأخذوا

 واحد كل ٌتعرؾ وحٌدر سماطان، وهم فسطاطهم باب إلى اجتماعهم مع أخرجونا ثم علٌنا فحقدوا فعلناه، ما بؽٌر نتكلم وقد الرمً

 البن التً الرٌح آلة قبض قد كان األخرم أحمد األمٌر أن فاتفق كبرابهم، من علج ٌد فً وأنا ؼٌري بقً ما حتى أعناقهم وٌضرب منا

 أمراء من بسبب آؼا أحمد فؤخذها الخطاب مع والخروج بالدخول واشتؽل والطاسة الطبول أعجبه وقد مكان فً فجعلها اإلمام

 اآلؼا هذا خلؾ من إلٌها وما الطبول أحمد األمٌر نظر العشرة قتل من تقدم ما إلى انتهوا ولما ٌجبه، فلم علٌه ٌردها فراسله العسكر

 كبلا  أن أوجب مما المذكور اآلؼا إلى وقصده سماعها فكان لٌكسرها الطاسة بها ورمى كبٌرة حجرة احتمل بؤن الؽضب أخذه أحمد

سٌفه ابتشق  

(2/280) 

________________________________________ 

 واختلطت أنفار، سبعة نحو الفرٌقٌن من قتل حتى صاحبه مع كل عسكر وقام النهار، آخر ذلك وكان بعضاا  بعضهم إلى وثاروا

ا، ببعضهم واشتؽلوا المحاط  فتوارى ؼطاه قد اللٌل وكان شدٌدة حالة على بٌنهم من فخرجت ذاهل، جانب فً مربوط وأنا: قال بعضا

العالمٌن رب هلل والحمد حصٌن، حصن من واألجل ونجوت فؤعتقنً وعرفنً المحطة من بالقرب بدوي عند . 



 السٌد وأما والمؽارب،[ 578/ق] المشارق وارتجفت جمٌعها والمراتب اإلمامٌة الجنود انهزمت علٌه هللا سبلم الحسن على قبض ولما

 الشرؾ، ببلد من األمرور إلى انهزم ثم لٌلتٌن، أو لٌلة ؼٌر فٌها ٌقم فلم إلٌه وكانت حجة نواحً إلى فعاد الحسن اإلمام بن أحمد

كان ذلك أي أعلم وهللا وشجاعته بسالته من ٌعرؾ لما الهزٌمة بهذه سبق كما أحمد السٌد وأتاهم المثل بها ٌضرب هزٌمة وكانت . 

(2/281) 

________________________________________ 

 عن تخبرنا ولد ٌا: السبلم علٌه اإلمام موالنا بخط صؽٌرة قطفة حجة ببلد من رجل مع وجد أنه هللا عافاه الحسن الولد وأخبرنً

اه: قال علً، بن موسى والده القرطاس ظهر فً وعلم أنت وكٌؾ ومكانك، حالك  فٌها هللا رحمه الحسن موالنا بخط أخرى قطفة وروَّ

 من وطلب كثٌراا  قلق السبلم علٌه اإلمام أن وأخبره: قال موسى، بن هللا عبد: وعبلمته المكان، ذكر ؼٌر من جملة بسبلمته أخبار

 فً القطفة تلك وجعلت الحمزي بدار اتصلت حتى القهوة بحمل أشقى مقهوي مع وكنت صنعاء فدخلت فؤرسلنً قال ولده، بخبر ٌؤتٌه

 بهذه فؤجاب علٌك أجوب المداد آخذ حتى تردد: وقال ذلك وعرؾ علٌه هللا سبلم الحسن إلى طاقة من ودفعتها فٌها قهوة ال جمنة

 وابن الترك موسى فإن موسى فرعون لكل أن وهً لطٌفة علً بن موسى باسم العبلمة وفً بخطهما، بركة[ معً] ٌبقٌان وطلبتهما

 علٌه فهان ذلك على السبلم علٌه اإلمام وأوقفت قال كذلك موسى بن طاهر الحسن اسم فً هللا وعبد السبلم علٌه علٌاا  جده ٌرٌد علً

 ما الدٌن سعد بن أحمد الدٌن شمس األعلم القاضً خط من ذلك من بؤوضح السبلم علٌه اإلمام خط لفظ على ووقفت شًء، بعض

 :لفظه

وبعد وببركاته ورحمته السبلم بشرٌؾ موسى بن أحمد الولد هللا أتحؾ اصطفى، الذٌن عباده على وسبلم هلل الحمد : 

(2/282) 

________________________________________ 

تَّقِ  َوَمنْ } إلٌه أمرك وفوض باهلل فثق ْجَعلْ  هللا ٌَ ا، لَهُ  ٌَ ْرُزْقهُ  َمْخَرجا ٌَ ٌْثُ  ِمنْ  َو ْحَتِسبُ  الَ  َح  وهلل ٌستطٌع فٌما جهده بالػ ووالدك ،{ٌَ

 من الخاسر كل فالخاسر سبحانه هللا أمر بما ٌصلحوا أن ٌمكن هل العرب وأهل الحالط داود بسبب وقع ما جهة ومن خفٌة، ألطاؾ

: ظهرها فً عبلمته وكتب بحروفه، انتهى. قدٌر شًء كل على إنه هللا شاء إن ٌضٌعه ال هللا فإن هللا معه كان ومن نفسه إلى هللا وكله

هللا الطفه علً بن موسى . 

 ذلك فً تذاكر اجعل الماضً فً علٌك الدٌن: لفظه ما علٌهما هللا سبلم ولده اسم وال اسمه ٌذكر ولم توقٌعاا  أخرى مرة إلٌه وكتب

 ما فوق الدنٌا طلب من الفقر علٌك ٌسهل الشهوات من فؤقلل المستقبل فً وأما تعالى، هللا شاء إن نقضٌه ونحن ألهله[ 579/ق]

 تحتاج الذي إلٌك ذلك من شًء مصٌر فً خٌر فبل عندنا صار قد والمصرؾ هاشم لبنً تحل ال الزكاة ٌكفٌه، ال فٌها ما فكل ٌكفٌك

 أحمد بن هللا عبد عند ومن محمد عند ومن عندي من حرفاا  أربعون ذلك، من سبحانه هللا ٌسره نفر وأربعة أنت النفقة من إلٌه

 إذا المسجون هللا شاء إن ٌلٌها وما الحٌمة من واألخماس النذور من هللا ٌسره ما ومنه تعالى، هللا شاء إن شهر كل فً وذلك أربعون،

 ٌفرج حتى األمور من أمر بؤي الحاكم لسخط تتعرض فبل علٌه محكوم المسجون الجنون، من شعبة فتكلٌفه له مادة وال العطاٌا تكلؾ

أٌضاا  خطه من بحروفه انتهى. عنه هللا . 

 موالنا فاتهموا جار قتل على شًء وأصحابه الحالط وبٌن حبور أهل بٌن وقع إنه: فقال الحالط قضٌة عن هللا أٌده القاضً وسؤلت نعم

 فً هللا رحمه به أخبرنً ما وسٌؤتً ذلك فً الكبلم وطال جواره، بقرب الختصاصهم حبور أهل من ٌنصؾ لم أنه هللا رحمه الحسن

تعالى هللا شاء إن الرإٌا قضٌة . 

(2/283) 

________________________________________ 

[ القاسم اإلمام بن علً أخبار ] 

 كالسٌد السادة وعٌون األلفٌن فوق اإلمامً العسكر من عالم إلٌه تمعفاج السبلم علٌه المإمنٌن أمٌر بن محمد بن علً موالنا وأما

 بنً إلى فصاروا ذكرهم ٌطول ممن والعٌون الكرام السادة من وؼٌره هللا رحمه الدٌن شرؾ بن الحسن بن علً الدٌن جمال المجاهد

 فً السبلم علٌه وأقام رتباا، فٌها وجعلوا والنوبتٌن، وشعر كنشمة شظب أعلى وحفظوا شظب، حجاج بنً جبل إلى منه ثم حٌش،

 علٌه فؤراد بالجبل، وأحاطوا السودة إلى العجم محاط وأدخلوا الجبل، عورات على شظب دلت وقد إال شعر فما لٌال الظهراوٌن



 ولم والعلماء السادة علٌه فاجتمع ٌقطعوه أن وخاؾ الظالمٌن، جنود علٌه أدخلوا قد الببلد وأهل فشل، قد الجند فوجد الثبات السبلم

 وقد إال عرفوا ما مرتبة كل ألن قلٌل المراتب من والقتل موافقة، ؼٌر من حالة على الجبل من فانحدروا االنحدار ؼٌر لهم ٌروا

 انحداره مع وٌروى ظلٌمة، ببلد من المدابر إلى خلص حتى وؼربان شظب بٌن ما عصمان ثم مرقص طرٌقه وكانت علٌها، أدخلوا

 مرتبة فً عندهم إقامتنا أٌام شظب من واحد ؼٌر من سمعت: فقال النزول، مع أعضابه من شٌباا  وأوجع أؼضب أنه الجبل من

 وهو وؼٌري أنا ورأٌته الساعة، تلك من الموضع ذلك فماد كذا، أو هدنا كما الجبل هذا هللا هد تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما الحمراء

 السبلم علٌه اإلمام إلى ذهبوا بعدها أنهم ٌقولون وسمعتهم لهم،[ :57/ق] شًء ال أهلها أعرؾ وبٌوت أموال ذهبت حتى ٌسٌر

 بٌته، وأهل رسوله وحق سبحانه هللا حق فً المقصرٌن عن العفو ولً وهللا اآلن، إلى باقٌة وآثاره الدعاء، منه وٌطلبون ٌستعطفونه

واألهنوم ظلٌمة إال ٌبق لم الببلد على العجم واستولى . 

(2/284) 

________________________________________ 

[ القاسم اإلمام بن أحمد أخبار ] 

 ونفع أحكامها وأقام الببلد وحفظ الوعٌلة فً األسفل الشرؾ فً بقً فإنه علٌه هللا سبلم باهلل المإٌد المإمنٌن أمٌر موالنا وأما

 الببلد علٌه فاختلفت الرحٌم عبد أخبار فً تقدم كما العجم من رتب وفٌه الشرؾ، كحبلن ٌحاصر من وجعل بؤموالها، المسلمٌن

 فمن مواضع إلى رتباا  ٌرسل وهو مراراا  السبلم علٌه فٌه من أخبرنً كما جوانب من أمراء عدة ودخل الظالمٌن، جنود له وشرعت

 قد وكان هللا، وسبحان الصؽار من علٌه خاؾ من أخرج وقد الفجر قبل فخرج البلد، فً بهم إال ٌشعر لم حتى إلٌه ٌعد لم منهم انهزم

 لكونه وصعدة الشام أخبار فً ذكره المتقدم محمد األمٌر مع الكاتب العلفً هللا عبد بن محمد الفقٌه أرسل إنه: السبلم علٌه قال أرهق،

 المواضع تلك فً نصلً ونقول الظلمة، من أحد وراءنا أنما ونظن جانباا  خرجنا أنا رأٌته ما فعظم: قال وأوالده، إخوته مع نقٌبلا 

ا، وصار ثٌابه عن جردوه قد وأصحابه الفقٌه ٌعنً بؤوالده وإذا وضوء على ونحن  فبل للقتل هو قد ٌقول ألنه لهم بؤمره وذلك مخلوسا

 بذلك فؤخبرنً البؽل على وأنا علٌه أقبلت صوته وعرفت جسده، بٌاض رأٌت فلما: قال الظالمون، علٌه ما ٌؤخذ وال معه ٌقتلون

 من األهنوم تعلق حتى وحماٌته هللا ألطاؾ من كثٌراا  وذكر جمٌعاا، نجونا حتى خلفه ومشٌت إٌاه، وحملته البؽل على من فنزلت

به أحٌط كان وقد ظلٌمة فً والسادة اإلسبلم جمال بؤخٌه واتفق ظلٌمة، طرٌق . 

(2/285) 

________________________________________ 

[ الرؼافً ذٌاب بن هادي المجاهد الشٌخ إلى اإلمام من رسالة ] 

 الرؼافً ذٌاب بن هادي المجاهد الشٌخ إلى لفظه ما السبلم علٌه اإلمام خط من بقاه هللا أطال الدٌن سعد بن أحمد القاضً ونقل

وألفاظه السبلم علٌه ٌده بخط الشرؾ جبر صاحب : 

 فإن وفبلن فبلن أمر من ذكرتم وما علٌنا، بخفً ذلك ولٌس ذكرتم ما عرفنا فقد فبلن أحوال من ذكرتم وما وتحققناها، كتبكم وصلت

ٌِّاُ  اْلَمْكرُ  ٌَِحٌقُ  َوالَ } ومكار خادع كل ٌصٌب هللا  فً وعلٌكم هللا على راكنون فنحن الجبر ببلد ضبط من ذكرتم وما{ ِبؤَْهِلهِ  إِالَّ  السَّ

 ذلك فً المقلدون وأنتم ؼرض، وال هوى ال ؼٌر من الجمٌمة إلى به فؤرسلوا خلل منه ٌقع أو ٌختل أو ٌمٌل رأٌتموه فمن ذلك،

المسلمٌن كافة وعلى علٌنا[ ;57/ق] هللا فرضها التً األمانة . 

(2/286) 

________________________________________ 

 من وطابفة محمد الولد أحٌٌت ألنك سبحانه هللا إال واإلحسان الخٌر من ٌجزٌك أن نرجوا وال حسن وفعل سابقة لك أن واعلم

اَها َوَمنْ : }ٌقول وهللا المسلمٌن ٌَ َما أَْح ا َفَكؤَنَّ ٌَ ا النَّاسَ  أَْح  منا ترى ال فإنك ودمت دمنا ما إنا بلى علٌها، نقدر فبل منا مكافؤتك وأما ،{َجِمٌعا

 وآله علٌه هللا صلى النبً بٌت أهل منا لٌس من سجٌة تلك إلٌنا، أحسن من إلى نسٌا أن شٌمتنا من ولٌس جمٌل، وفعل خٌر كل إال

 هللا فإن كفبلن عندهم العز وٌرٌد الظالمٌن إلى جنح من وأما منٌع، أصل له لٌس ممن الخٌر وقلة الحسد أهل سجٌة تلك وإنما وسلم

 فً تقلبهم ٌؽررك فبل بعض، على الظالمٌن بعض هللا ٌسلط أن ٌبعد وال الدنٌا، فً ؼاٌتهم تكون كٌؾ العمر فً لك هللا مد إن سٌرٌك

 فً نقضٌه ونحن ذلك فً فوضناكم فقد هللا حرسه بٌتنا إلى الطعام قرضة وذكرتم هذا المهاد، وببس جهنم مؤواهم ثم قلٌل متاع الببلد



 ٌده خط من انتهى. خٌركم ٌكثر هللا وصلت، العنب وهدٌة فٌك، نإمل حسبما ومبادرة همة ذلك فً وٌكون هللا، شاء إن الصراب

فكناٌة وفبلن فبلن إال وألفاظه . 

(2/287) 

________________________________________ 

[ الهجر من اإلمام خروج ] 

 حسن أثر وله دونهم، وقاتل آواهم الشٌخ هذا فإن المذكورة، القضٌة فً محمد موالنا قضٌة إلى السبلم علٌه اإلمام موالنا وأشار نعم،

 وموالنا األهنوم، من الهجر إلى السبلم علٌه اإلمام تقدم ثم وأهلها، شهارة بحفظ اإلمام وأمره السبلم علٌه اإلمام إلى وصار ذلك، فً

 الحسٌن موالنا وكان وعذر، األهنوم وارتجفت العزابم انتفضت وقد ظلٌمة، فً العسكر من معه صح بمن المإمنٌن أمٌر بن علً

 ثم وادعة، جهات إلى عادوا خمر، إلى للترك محطة وتقدم وقع ما بلؽهم فلما خمر، إلى ورجبلا  خٌبلا  صعدة من مدداا  أرسل هللا رحمه

 علٌه اإلمام أصحاب من عندهم من وتفرق الدعة إلى مالوا ثم بهمان، إلى العجم على ٌوماا  أحربوا أن بعد كؽٌرها وادعة ارتجفت

: قال السٌرانً، علً بن واصل الشٌخ أخبرنً كما المحراب، إلى العدو لقاء على وعازم الناس ٌشدد السبلم علٌه واإلمام السبلم،

 وقد الرأي، هذا وٌصوبون الكتب ٌتولون العلماء من عنده ومن تعالى، هللا أٌده اإلسبلم جمال ولده إلى السبلم علٌه الكتب وكتب

 ووادعة ؼربان فً أمرابهم من وعدة حٌدر األمٌر صار وقد الظالمة، الجنود من علٌه مخافة الهجر من بنفسه ٌرتفع ٌستحثونه أخذوا

 خدمت وال فارقتك ال البحر أو األرض أطراؾ إلى تنتهً لو أٌماناا  له وحلفت ٌتهمنً وال نصٌحة منً ٌقبل له فقلت: قال وأسفالها،

 ٌنتهً حتى علٌه تصٌر الخصم مع إقبال هنا وقد وفشلوا اختلوا قد الناس أن اعلم: فقلت ،[584/ق] هات: فقال كان، من كابناا  ؼٌرك

وما الكرٌم فاهلل الناس قلوب ترد فٌهم بوقعة هللا فتح وإذا وكذا صعدة لهم وتترك الببلد تحفظ الشام وتخرج هللا شاء إن  
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________________________________________ 

 الدٌن جمال ولده إلى وكتب الكتب استعاد ثم قلٌبلا  ففكر: قال األولى، المرة مثل شهارة فً وٌحصروك ٌجتمعوا حتى بالمراكزة الفابدة

 السبلم علٌه محمد موالنا مع وٌستقر ٌنصح من وٌعرؾ شهارة أعمال ٌتقرر حتى حمزة بنً نجد حوالً إلى ٌطلع أنه هللا رحمه

 المابة الخمس ٌجاوزون ما العسكر علٌه قل وقد األهنوم من الشاهل إلى هللا رحمه المإمنٌن أمٌر بن علً موالنا وخرج به، وٌلحق

الشام توجه السبلم علٌه واإلمام بقلٌل، إال . 

 وهو األضحى عٌد فؤدركه[ م9896 ٌناٌر;9] وألؾ وعشرٌن اثنٌن عام الحجة شهر ثامن الهجر من خرج: به هللا نفع أحمد السٌد قال

ا  الناس مع ووقع صعدة، وببلد عذر ببلد بٌن ما مور فً  علٌه واإلمام شرحه ٌمكن ال ما النصر من واإلٌاس والفشل الفترة من عموما

سبحانه هلل محتسب متجلد صابر السبلم . 

(2/289) 

________________________________________ 

[ صعدة إلى اإلمام وصول ] 

 موضعاا  اإلمام فانفرد مور نواحً فً السبلم علٌه اإلمام مع كنا: قال هللا رحمه الؽربانً هللا عبد بن صالح الكبٌر العالم السٌد أخبرنً

 هللا إلى ودعا رأسه كشؾ ثم الشعاب تلك بعض فً اإلمام وتوارى اإلمام، فرده الذماري، محمد بن علً الفاضل الحاج ولحقه خالٌاا 

 السٌد قال ٌسمعه، ال أنه ٌعتقد واإلمام منه بالبعد وهو المذكور الفقٌه سمعه حتى كثٌراا  بكاء وبكى[ وتضرع بدعاء] وتعالى سبحانه

 طرٌقه وكانت الوقت، ذلك من والظفر النصر وحصول الدعوة بإجابة أٌقنت بذلك الحاج أخبرنً فلما: هللا عبد بن صالح الدٌن حسام

 من وجماعة األخرم أحمد األمٌر المشهور الفارس الشرٌؾ وعنده صعدة فً السبلم علٌه الحسٌن وولده عوٌرة، بنً ثم حٌدان ببلد

 فلما الشام، ومشابخ بالكثٌر لٌسوا وعسكراا  أكثر أو فارساا  خمسٌن من ٌقرب ما وقحطان الشام مشابخ ومن الهادي بنً ومن إخوته،

 بقدومه الشام وفرح وؼٌرهم، خوالن من عسكر له اجتمع وقد باهلل المحروسة صعدة إلى تقدم الشام ببلد فً السبلم علٌه اإلمام استقر

 عسكره فً السبلم علٌه الحسن اإلمام بن أحمد الدٌن شمس السٌد إلٌه صار وقد شهارة، فً محتاز أنه ٌظنون ألنهم شدٌداا  فرحاا 

 نحو هنالك فؤقاموا عٌان، طرٌق ٌحفطون وعسكراا  عنده التً الخٌل السبلم علٌه اإلمام وأرسل نفر، خمسمابة من قرٌباا  وكانوا

 عشرٌن من قرٌباا  صعدة فً أقام السبلم علٌه واإلمام وانكفوا، دفاعه على لهم قدرة ال بما العجم جنود لهم وتقدمت ٌوماا، عشرٌن



 الهجر فً عسكره وجمهور حٌدر األمٌر أن علم وقد صعدة فً الحسٌن وموالنا هنالك،[ 589/ق] وأقام ساقٌن إلى خرج ثم ٌوماا،

األهنوم وبعض عذر مشابخ إلٌهم صار وقد . 

(2/290) 

________________________________________ 

[ وادعة إلى اإلمام وصول ] 

 وقد به اللحوق السبلم علٌه اإلمام وعد وكان ضٌافة الؽنم كبار من كبش بؤلؾ حٌدر لقً وهان بن علً بن حسن الشٌخ أن وٌروى

 طرٌق من بعضاا  محاطهم قسموا الظالمون وكان هللا، شاء إن سٌؤتً ما أمره من وكان فؤخلفه، ذلك على واستحلفه اإلمام اتهمه

 حٌدر طاؼٌتهم وهو ؼربان طرٌق من وطابفة المسارحة، فً فصاروا السودة طرٌق من وطابفة الؽربً جانب فً فصاروا الشرؾ

 كما عوٌر بنً جبل إلى أخرى السبلم علٌه اإلمام خرج ثم الهجر، فً والحدبة الوعر قرن إلى هبطوا ثم وادعة، وطابفة إلٌه ومن

 كلهم وكانوا وادعة ومشابخ الرأي أهل عوٌر بنً فً جمع أنه هللا رحمه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى المجاهد العالم الفقٌه سٌدنا أخبرنً

 الظالمٌن إلى ٌصر ولم وادعة مع حدٌثه فكان وأوالده وبٌته نسباا  وادعة فً له فإن حمران محمد بن صالح المجاهد الشٌخ وحً معه

 الترك وقنع الخراب، من الببلد لحفظ البٌوت أهل الكبار المشابخ برضى معروفٌن ؼٌر آخرون مشابخ قابلهم وإنما وادعة من شٌخ

 -قال كما أو- لٌلتٌن وبٌنه وبٌننا إلٌه والمحاط الهجر فً الروم طاؼٌة هذا: السبلم علٌه اإلمام قال: سٌدنا فقال ورهنوا، بذلك منهم

 من شٌباا  اجتماعهم مع ٌحفظ ٌقدر وال منهم الشام ٌحتمل فكم الشام جمٌعاا  وٌدخلون الٌمن من ٌؤمنون جمٌعاا  أنهم الصواب من أترون

 فنظر: قال ترون؟ فماذا قال، كما أو الكفاٌة شهارة حصار على وتركوا جمٌعاا  دخلوا ورابهم من أمنوا إذا ألنهم ؼٌره وال بل الشام

 فإن وكذا إلٌهم لصرت الطٌال خوالن إلى طرٌق لً لو نعم: قال تدبٌر؟ من فهل وصفت كما األمر موالنا ٌا: وقلنا بعضاا  بعضهم

وما صنعاء  

(2/291) 

________________________________________ 

 إرسال فً ترون فما: قال ثم قال، كما أو وكذا الببلد أطراؾ فً نقاومهم قدرنا ما أمنوا وإذا لهم شاؼل وال آمنون وراءها وما حولها

 إلى محطة عنا فٌردون الهجر من الترك ٌقلقلون ٌدخلونها وادعة إلى داود بن علً بن الحسن بن أحمد والولد هللا حفظه علً الولد

 فتكلم: قال الشام، فً علٌنا ٌجتمعون وال ٌبقى من منهم الٌمن فً فٌبقى الٌمن عودنا من ٌخافون ٌزالون ال ثم خمر، وإلى وادعة

 وحفظوا استؤمنوا وقد نصرتك أهل وأول هجرتك وادعة موالنا ٌا هللا إال إله ال: وقالوا المشابخ وبعض حمران محمد بن صالح الشٌخ

 فؽضب: قال وصنعاء، الهجر من المحاط علٌهم ٌعٌد أن حقهم من فما قالوا كما أو هللا شاء إن لك وهً وكذا الخراب من ببلدهم

 ووجه صالح شٌخ ٌا وهذا للمسلمٌن، عابدته ورجاء والٌمن الشام من لئلسبلم العام هو ذكرته الذي التدبٌر هذا: وقال[ 584/ق]

 والولد علً الولد ٌسٌر: قال ثم القوم، فسكت قال تعالى، هللا شاء إن عمرناه أخربوه إذا بٌتك ألجل حمران صالح الشٌخ إلى الخطاب

 الرحٌم عبد هداٌا من وهو مثله قل فإنه المعروؾ بؽله ٌعنً وعدس وأنا سبحانه هللا إال لها ما قال ثم ذلك، فً ونظر الحسن بن أحمد

 مع جانب فً ومبلزموه وهو جانب فً بعسكرهما والسٌدان عمار، آل طرٌقه وكانت الشرٌفة بنفسه وتوجه السٌدٌن وطلب ضحك ثم

 أمٌر بن علً وموالنا والمقابلة، الصبٌحات بٌن ما إلى السبلم علٌه اإلمام وصار وادعة دخل حتى زال ال والمتطوعة المشابخ

النار وألصوا وادعة وأجابهم معروفة كبٌرة قرٌة النجٌد فً المإمنٌن . 
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________________________________________ 

 كما واتهمه أحمد السٌد على السبلم علٌه اإلمام نفس فً وقع مما ذلك فكان الطرٌق من فتخلفوا وعسكره الحسن اإلمام بن أحمد وأما

 حٌدر األمٌر عند من توجه ثم وخافوه، محاطهم اضطربت وادعة السبلم علٌه اإلمام دخول للعجم صح ولما تعالى، هللا شاء إن سٌؤتً

 ومعظمه أثره فً والحرب راجعاا  انكفى السبلم علٌه األمر عظم فلما أخرى، خمر ومن محطتٌن فً األمراء من وؼٌره رستام األمٌر

 الوقعة هذه فً هللا رحمه المإمنٌن أمٌر بن علً ولموالنا كثرة وجنودهم العجم من وقتل علٌه، هللا رضوان اإلسبلم جمال ولده على

 والعدو الصبٌحات أسفل من المصنعة وقرن الشرزى طرٌقه وكانت السبلم علٌه اإلمام خرج ولما جماعة، وقتل بالبندق ورمى ثبات

 اإلمام أن بالرسل إال اإلمام ٌرى وال المقابلة حواز ٌلً مما المإمنٌن أمٌر بن علً موالنا بإزابه وصار شرهم من وخلص أثره، فً

فٌخرج خرج قد . 



(2/293) 

________________________________________ 

[ ساقٌن إلى اإلمام قدوم ] 

 قرٌب اإلمام مع فكنا: ومبلزمه السبلم علٌه اإلمام خادم وهو هللا رحمه الؽفاري هللا فتح بن جابر الكامل الصالح الفاضل الفقٌه قال

 جبل أعلى لنا زمون ال والعسكر بالبٌارق وإذا السبلم علٌه اإلمام على اإلشفاق ؼاٌة فً ونحن أصحابه خبلصة فقط النفر األربعٌن

 إلٌنا أقبل رآهم فلما: قال اإلسبلم، على ذلك أعظم وأٌسنا أٌدٌنا فً فسقط ؼٌره، لنا طرٌق وال حوث أوطان من ٌقرب مما أمامنا

 الجهاد: ٌقول وهو شعره وتفرق أعٌننا فً كبر وقد وتقدم وسطه فً واعتجر الترس تناول ثم أضبطها، لم مواعظ بكبلم وتكلم

 بؤولبك وإذا خلفنا من[ 585/ق] العدو برد وقد وتقدمنا السبلم علٌه منه رأٌنا لما قلوبنا فقوت الركبة، على من هاضرب والجبلد

 قرٌب إلى لحقوا ثم السبلم علٌه اإلمام عن التخلؾ على ندموا وقد الحسن بن أحمد السٌد عسكر هم وإذا السبلم علٌه لئلمام ٌنصرون

 المحل ذلك إلى طلعوا ثم بقراا، وأخذوا الظلمة والى قد ممن بدواناا  ؼزوا بؤن أنفسهم ستروا وقد العصٌمات، ببلد أسفل صٌدان

 ٌساعدوه لم العسكر بؤنهم فاعتذر عنه التؤخر على أحمد السٌد السبلم علٌه اإلمام والم نصروا، رأوه فلما السبلم علٌه اإلمام ٌنتظرون

 القاسمً قاسم الشٌخ أخبرنً كما عاد ثم تدبٌرهم، العجم على خلط وقد عوٌر بنً جبل إلى عاد ثم حال، لهم وال له اإلمام ٌكشؾ فلم

 السبلم علٌه أنه نسمع وكنا واألبمة، السبلم علٌه الهادي زار حتى ثقاته باألبواب ووكل لٌبلا  المدٌنة فدخل السبلم علٌه الهادي لزٌارة

من فرغ فلما له، إال اللٌل فً دخل أنما فقطعنا: قال السبلم علٌه الهادي مسجد بعض فً الفقار ذي موضع ٌعرؾ  

(2/294) 

________________________________________ 

 خرج ثم وتبسم المراد وعرؾ ال،: فقال كذا، أو معول أو مفرس مثل الحدٌد من شٌباا  تحتاج موالنا ٌا: له وقلت إلٌه تقدمت الزٌارة

ساقٌن طلع حتى . 

 حٌدر وتجرد وذٌبٌن، والصرارة وخمر وادعة إلى عسكراا  أرجعوا ثم شهارة على المعافا ابن مع الرتب من أكثروا فإنهم العجم وأما

 وهو صعدة حٌدر األمٌر دخول له صح لما أنه فً السبلم علٌه اإلمام أصحاب بعض أخبرنً كما نفر وخمسمابة آالؾ أربعة بنحو

 ٌدخل األول إن: قٌل حتى المدٌنة حفظوا فإنهم صعدة دخولهم صبٌحة معه ومن هو هللا رحمه الحسٌن موالنا خرج وقد ساقٌن فً

 جمع السبلم علٌه اإلمام إن: فقال السبلم علٌه باإلمام اتصلوا حتى ؼرباا  عرار وادي وسلكوا ٌلقونهم، أنهم على وخرجوا الخانق

 من[ وخمسمابة آالؾ أربعة] الٌوم هذا فً صعدة وصل: مرتفع مكان من لهم قال ثم الشام، أهل من عنده من وأعٌان خوالن وجوه

 قلت قلوا وإن هللا، شاء إن الؽنابم لكم كثرت كثروا فإن وكذا، ترتجفوا فبل ذلك تعرفون لكم ؼنٌمة هللا شاء إن وهم الظلمة جنود

 من عرو جبل إلى خوالن من ووجهه بعسكره اإلسبلم جمال موالنا ولده فؤرسل قلوبهم، تقوٌة السبلم علٌه وأراد قال، كما أو الؽنابم

 هللا رضوان الحسٌن ولده وجعل الحضابر، فً وعسكره الحسن اإلمام بن أحمد السٌد وجعل فللة، هجرة ٌلً مما خوالن جبال أعلى

ساقٌن فً علٌه . 

(2/295) 

________________________________________ 

 للفساد، منهم وعٌون خوالن مشابخ إلى الموضع ذلك إلى حٌدر من رسول وصل إنه: هللا عافاه السٌرانً علً بن واصل الشٌخ قال

 وفً أسماإها[ 586/ق] علً خفً المواضع بعض فً علٌه هللا رضوان الحسٌن وولده عسكره فرق قد السبلم علٌه اإلمام وكان

 أنفار وثبلثة وأمرنً أٌضاا، خوالن من هذا والرسول ساقٌن سوق ٌوم وكان الفساد فً الساعً المكتب لذلك فؤرسل قلة أصحابه

 عنقه واضربوا السوق وسط إلى هذا أخرجوا: وقال رٌحان، بالحاج المعروؾ العبد رٌحان وأعطاه السٌؾ أخذ ثم ففعلنا، نكتفه

 لكن ٌحدث ما منهم ٌحدث ٌكاد فبل السوق فً أكثرهم قوم من وهذا قلٌلون نحن: سراا  له فقلت: قال رٌحان، ٌا أنت الضارب وٌكون

 ذلك صعد وقد السبلم علٌه رأٌته السوق فً به صرنا فلما: قال وؼضب، فانتهرنً قال قتله، من بد ال إذ سراا  وٌقتل اللٌل إلى ٌحبس

قوته الناس وعرؾ كثٌر المصلحة من ذلك فً فحصل: قال رأسه، وعلقنا فقتلناه له، قلناه ما نحو من علٌنا مخافة الناس لٌراه الدابر . 

(2/296) 

________________________________________ 



[ رازح ببلد حواز وقعة ] 

 أجماعاا  جمعوا وقد سلطانهم، والتكبر سابقهم، والبطر أمامهم والتٌه ساروا ثم: صعدة إلى قدومه صفة فً به هللا نفع أحمد السٌد قال

 ٌحٌى السٌد لؽزو علٌه هللا رضوان الحسٌن ولده أرسل السبلم علٌه إنه ثم حٌدر، األمٌر جمٌعاا  وأمٌرهم وجماالا  ورجبلا  خٌبلا  كثٌراا 

 فً تهامة جهات من رازح ببلد حواز إلى وصل قد وكان أحمد بن صبلح األمٌر قرابة من ست بؤبً المعروؾ المإٌدي الهادي بن

 ما جمٌع وؼنم عظٌمة، هزٌمة ذلك مع وهزمه أنفاراا  أصحابه من وقتل به فؤوقع إلٌه ٌمٌلون الجهات تلك أهل وكاد، الترك من عسكر

 الفلك به ٌعرفون الذي اصطرالب السٌد هذا مع وجد ومما جاء، حٌث من منفرداا  وانهزم النافعة الؽنابم من ؼنٌمة وكانت به، أجلب

بَ  أَْعلَمُ  ُكنتُ  َولَوْ : }ٌقرأ وهو فكسره وضربه المهاجرٌن بعض ٌد من دبوساا  أخذ السبلم علٌه اإلمام رآه فلما والتنجٌم، والحساب ٌْ  اْلَؽ

رِ  ِمنَ  الَْسَتْكَثْرتُ  ٌْ ِنً َوَما اْلَخ وءُ  َمسَّ  فٌما العسكر بعض من حصل وكان السبلم علٌه اإلمام إلى هللا رحمه الحسٌن موالنا وعاد{ السُّ

 فتشدد فٌه لهم أذن ما ؼٌر الؽنٌمة فً خٌانة هللا رحمه الحسٌن موالنا كاتب خٌران بن فارع والشٌخ السٌرانً واصل الشٌخ أخبرنً

الخطاب وآل جماعة بنً إلى ؼٌرها فً أو المرة هذه فً بلػ هل أدري وال وؼٌرها، ذلك واستعاد السبلم علٌه اإلمام علٌهم . 

(2/297) 

________________________________________ 

[ شهارة أخبار ] 

 فوصله الهجر فً العجم عٌون من وؼٌره المعافا بن هللا عبد األمٌر ترك حٌدر فإن باهلل المحروسة شهارة أخبار إلى ولنرجع: فصل

 إلى وانضم وظلٌمة، واألهنوم عذر على ووالى وادعة، من دمتق ما نحو على ورهنوا المشابخ ؼٌر من األهنوم قبابل[ 587/ق]

 فشل وقد إلٌه ٌحتاج ما وعمروا شهارة، وأهل والمهاجرون، والسادة الحكم أبً وبنً نعمان، وبنً حمزة بنً من حولها من شهارة

حوله ومن األهنوم . 

 وأنه حجاج بنً من الكسٌرة بعد ظلٌمة جانب من شهارة إلى قدم أنه بصبح المعروؾ الؽربانً محمد بن ناصر العبلمة السٌد أخبرنً

 إلى ذاهبون كؤنهم بعضاا  بعضهم ٌسؤل فبل وٌلتقون الجبال ٌهربون األودٌة وأهل األودٌة، ٌهربون الجبال أهل سٌران جبل أهل رأى

 الحلل أهل من فٌه نفع ال من منه وأخرج فٌه، ومن وأهله الحصن شحنة وٌتفقد الناس ٌقرر السبلم علٌه محمد وموالنا مقصد، ؼٌر

 والوا قد كانوا وإن وحشة لهم أظهر وال منه، قرٌباا  األهنوم من بقً من جوار وأحسن شهارة، خارج الرتب من شٌباا  ٌجعل ولم

 إن ثم والسودة، عفار حصن إلى برهٌنة جبل كل من وقنع القبابل رؼب بل حمزة بنً نجد طلوع فً ٌطمع لم المعافا وابن العجم،

 المحروسة شهارة من عسكراا  أخرج بؤن الوعر وقرن وهان ابن بلد الصرارة فً من على ٌشوش أنه رأى السبلم علٌه محمد اإلمام

المنصور العسكر فً وقسمها وؼنماا  بقراا  البطنة من وطمعوا باهلل . 

(2/298) 

________________________________________ 

[ لؤلتراك الحٌمة مواالة ] 

 أن ؼٌر من اإلنفراد إلى أحوج إنه ثم أٌاماا، ظاهراا  هللا رحمه الطٌر سعٌد بن هللا عبد الدٌن فخر الشٌخ فٌها فبقً الحٌمة جهات وأما

 صفة إال منصورة محطة إلٌهم تخرج أن ؼٌر من العجم الحٌمة أكثر والى وقد وخاؾ وفرقهم أصحابه من وخفؾ محطة إلٌهم تخرج

 من كان لما أٌضاا  الحٌمة إلى وصل قد الرجال أبً بن هللا عبد الهادي العبلمة القاضً وكان الشام، إلى بالرجوع وهم ومشابخ والة

مختؾ وهو هنالك وتزوج منها، جانب فً منفرداا  وبقً شهارة وحوزة الشام السبلم علٌه اإلمام ودخول وبكٌل حاشد اختبلل . 

(2/299) 

________________________________________ 

[ أسد عٌال مشارق ؼزو ] 

 العجم وؼزاهم ونواحٌها أسد عٌال مشارق جهات إلى فهاجروا إلٌهم ومن الدٌن عز والفقٌه عواض بن أحمد الدٌن شمس الحاج وأما

 السبلم علٌه اإلمام عود من تقدم بعدما العجم ألن المشرق؛ جهات فً وتخفوا صؽٌراا  هادي القاضً ابن وأسروا جماعة، وقتلوا إلٌها،

 فً العجم من وأمراء مطهر بن هللا عبد األمٌر خمر فً فكان محطة، فٌه وجعلوا إال المحط ٌعتادوا الظواهر من موضعاا  ٌتركوا لم



 واألمٌر الصرارة، فً المإٌد بن هللا عبد بن محمد واألمٌر العجم من وأمٌر الكلبٌٌن، ببلد بعض فً مطهر بن علً واألمٌر ذٌبٌن

 المعافا بن هللا عبد األمٌر بن حسٌن ظلٌمة جانب وفً ذكرها، تقدم التً األشمور من العرة فً المإٌد بن أحمد بن صبلح[ 588/ق]

المسارحة من الثبلثاء سوق فً العجم من وأمٌر . 

(2/300) 

________________________________________ 

[ الشام وببلد صعدة أخبار ] 

 شمس والسٌد عرو سودة فً روحه هللا قدس المإمنٌن أمٌر بن علً الفاضل السٌد تقرر ذكرنا قد وببلدها صعدة أخبار إلى ولنرجع

 كما تختل المؽارب ببلد كادت وقد خوالن ببلد جانب فً ٌتردد السبلم علٌه اإلمام وأن الحضابر فً الحسن اإلمام بن أحمد الدٌن

 على وأهله الحق خذالن ٌرٌد من وسطوا أنهم صعدة فً العجم مع كان ممن وؼٌره الحاصبً صبلح بن ناصر الكاتب الفقٌه أخبرنً

 تدخل أنت إذا: لحٌدر قابل فقال وكاتب، اختل ممن وأنه السبلم علٌه الحسن اإلمام بن أحمد السٌد منهم الشام عٌون من كثٌر مواالة

 الشام أهل وإذا وأخذهما والحضابر عرو المركزٌن هزٌمة إال هو ما لعاجز إنك وتداري تعطً ثم وكذا والخزابن العساكر بهذه الشام

 تفاوت قد عرو محطة وكانت وشٌاطٌنه، الباطل وخذالن دٌنه نصرة هللا ٌرٌد لما قالوا، كما أو تعطٌهم الذي أنت ما اإلتاوة ٌعطونك

بالقلٌل إال ثبلثمابة فٌها من ٌجاوز فما كثٌر منها . 

 من وكان الرومً رستام األمٌر علٌهما فتجهز المابتٌن، نحو السبلم علٌه اإلمام بن علً عسكر إن: به هللا نفع أحمد السٌد قال

الوقعة شهد من أخبرنً هكذا عسكرهم، عٌون من بندق سبعمابة فٌهم وشجعانهم حماتهم من األلؾ نحو معه وجعلوا شٌاطٌنهم، . 

(2/301) 

________________________________________ 

 التركً األخرم أحمد األمٌر الحضابر محطة على وأرسلوا رستام أصحاب نفر أربعمابة إنماهم: به هللا نفع محمد بن أحمد السٌد قال

 على فؤصبحوا أسهل لكونها أقرب وأصحابه األخرم طرٌق وكانت مثلهم، فً والتدبٌر بالشجاعة المعروفٌن حربهم دهاة من وكان

 فرضى معه فٌمن وارتفع القرٌة ودخلت هللا ٌرٌد لما فانهزم أطرافها ولزموا القرٌة فً بهم فؤحاطوا معه ومن الدٌن شمس السٌد

 قد أنهم عٌونه من عرؾ قد علٌه هللا رحمة المإمنٌن أمٌر بن علً موالنا وكان بنفوسهم، أهلها نجا وقد البلد على بإستٌبلبه األخرم

 وأمر طرٌقٌن، لهم فإن طرٌقهم ٌعرؾ بمعنى الطرٌق ٌحفظ من فؤرسل الفجر طلوع قبل من فانتظرهم له ؼازٌن صعدة من خرجوا

 عسكره جمهور أرسل وكان السبلم علٌه اإلمام ابن وتؤهب ففعل، الطرٌق تلك سلكوا أنهم إعبلماا  ببندق ٌرمً أن الطرٌق على المقدم

 سٌؤتً كما به فلحقوا اإلمام ابن على الحرب[ 589/ق] سمعوا حتى فٌها فكانوا األخرى الطرٌق لحفظ السوٌدي هللا عبد السٌد مع

 وبعض البرطً قاسم بن علً الفقٌه أخبرنً كما معه ومن هللا عبد السٌد وهم علً موالنا أصحاب انفصل ولما هللا، شاء إن قرٌباا 

 فً المحطة نظروا ثم أطرافهم فً رستام أصحاب العجم بؤول وإذا الضٌاء وحصل الفجر وانتشر عنه وؼابوا السبلم علٌه أصحابه

 فً المشهورٌن من وكان الٌافعً األسد أحمد النقٌب الظالمٌن جنود أول من فبلحمهم الهزٌمة، على فعزموا به لهم قبل ال بما أثرهم

 هللا الساعة هذه لنا فاثبت المنصور اإلمام ابن كنت إذا: له وقال السبلم علٌه المإمنٌن أمٌر بن علً بموالنا فصاح بالشجاعة جندهم

اإلمام ابن ٌكن لم كان إن المستعان  

(2/302) 

________________________________________ 

 نحو ٌسٌرة عصابة إال معه ٌر لم ألنه فٌه داخله قد الذي للطمع االستقامة على تحرٌضه هللا لعنه ٌرٌد بعده لنا استقمتم فما الحسن

 مترساا  المكان ذلك على وجعلوا ثقله، وكذا وبؽلة أكمة أعلى حصانه وأطلع أصحابه من كره على عاد سمعه فلما: قال نفراا، أربعٌن

 جنود بهم وأحاط خوالن، قبابل من المدد بهم وٌتصل ورابهم من ٌخافون فبل وعر وظهرهم فٌهما وانقسموا مثله، تحته ومن مستطٌبلا 

ا  منهم وقتل كثٌراا  العجم من قتلوا وقد ون،ٌهلك كادوا حتى ٌدافعونهم وهم باألٌدي قبضاا  ٌؤخذونهم كادوا حتى الظالمٌن أٌضا . 

(2/303) 

________________________________________ 



 مرفعهم ٌضربون راٌتهم ناشرٌن عادوا الحرب سمعوا لما فإنهم وأصحابه هللا عبد السٌد وهم السبلم علٌه علً موالنا أصحاب وأما

 اإلمام ابن جهة ؼٌر فً المشرق ناحٌة فً فكانوا قابمة والحرب فوصلوا هللا رحمه علً موالنا على الشجن خالطهم وقد مجدٌن

 اإلمام بن أحمد الدٌن شمس المقام السٌد وصل ثم للرمً، ٌستطٌعون فبل الظالمٌن وجوه إلى الشمس فكانت المؽرب ناحٌة فً والعجم

 عدد من وٌنقص عددهم ٌزٌد حٌن كل وفً الحق، لجنود المواد كثرت وقد عرو أعلى سوداء أكمة إلى وصاروا فضاٌقوهم الحسن

 من عندهم شًء وال النهار أول السبلم علٌه علً موالنا فعل ما مثل نفوسهم على وجعلوا ضاٌقوه حتى منهم قتل من لكثرة العجم

 الفتٌلة أسقط وقد العجمً ٌد من البندق ٌنهب كان من خوالن قبابل من إن حتى واألمداد الؽوابر وكثرت األمر علٌهم عظم حتى الماء

 لهم، ؼارة انتظار فً وهم العجم على األمر عظم حتى حاذاهما من أو أحدهما ٌقتل وقد أٌدٌهما بٌن البندق فٌضرب الباروت فً

 فقتله، فؤروه هو فؤرونً أمٌركم إال أجب ال وقال، األسدي البحش صبلح بن محمد المجاهد الشجاع الشٌخ للخطاب فؤجابهم فخاطبوا

 لببل بالنار وحرقها واألثاث والسبلح والنقد والرصاص[:58/ق] الباروت من معهم ما فجمع مؤخوذ أنه عرؾ األمٌر هذا كان وقد

 هللا وأصدق الواسعة، الؽنابم وؼنموا آخرهم على فقتلوهم الحق جنود علٌهم وطلع فشلوا أمٌرهم قتل ولما للمجاهدٌن، ؼنٌمة تصٌر

 ثبلث عام من األول ربٌع من مضت ألٌام األربعاء ٌوم الوقعة هذه وكانت كثروا، أو قلوا لكم هم: قوله فً السبلم علٌه اإلمام كبلم

عموم من واستشهد ،[م9896 ٌونٌو] وألؾ وعشرٌن  

(2/304) 

________________________________________ 

 الشام، جهة من الحضابر فوق العصر فصلى ساعته من هللا رحمه علً موالنا سار الوقعة انقضت ولما نفراا، سبعٌن نحو المجاهدٌن

 علٌه اإلمام وكان الجمعة، ولٌلة وٌومها الخمٌس لٌلة وهً اللٌلة تلك األخرم فحاصروا الحضابر على استقر الحسن اإلمام بن وأحمد

 الؽنابم الناس ؼنم وقد المواد عنده من وسارعت حٌدان جهات عاد حتى هناك من فؤؼار ذإٌب بنً جانب فً الٌوم ذلك فً السبلم

 أحرقها وقد كثٌرة قروشاا  ؼنم من بعض أن ٌروى حتى الواسعة والنقود اآلالت من وؼٌرها الحسن السبلح من ببال تخطر ال التً

 عرفها أن بعد إال فضة أنها للمشتري وال للبابع علم وال الرصاص سعر من رخٌصاا  فباعها رصاصاا  ظنها تقدم كما الباروت

العالمٌن رب هلل والحمد كثٌرة ذلك من وقضاٌا ؼٌرهما، . 

(2/305) 

________________________________________ 

[ أصحابه لنجدة ٌؽٌر حٌدر األمٌر ] 

 ولما عبلؾ، إلى حٌنه من وركب وتجبر نحر الحضابر فً وحصارهم عرو فً العسكر قتل بلؽه لما فإنه هللا لعنه حٌدر األمٌر وأما

 هابلة بجموع حٌدر األمٌر طاؼٌتهم وصل تقدم كما السبلم علٌه اإلمام أمداد وصلت وقد الجمعة ٌوم صبح وزهو الثانً الٌوم كان

 علً وموالنا جنوده، كثرة من رأوا لما فشل بعض معهم وحصل والمحصورٌن األخرم عن وأفرجوا الجبل أعلى الحق جنود فوق

 فبلحمهم الذواهب وادي فً انحدروا بعضاا  ببعضهم اتصلوا ولما أصحابهم، استخراج إال همهم ما: ذلك بٌن فٌما وٌقول ٌشددهم

 أصحابه فتوهم للؽارة قاصداا  بحصانه فحمل القوم أول الحرب صار قد له قٌل الوادي وسط فً حٌدر صار ولما بعٌد، من المجاهدون

 آخر إلى ٌعمدون وكانوا وطعناا، باا  ضر الحق أجناد السٌؾ فٌهم ألحم فحٌنبذ لوجهه منهم كل فهرب فقط بنفسه النجاة ٌرٌد منهزم أنه

 وقتل والجمال، الخٌل ؼٌر من نفر وثبلثمابة ألؾ زهاء منهم قتل حتى كذلك ثم فٌقتلونهم، نفراا  أربعٌن ثبلثٌن منهم فٌقتطعون القوم

الجوفً حمٌضة بن هادي األمٌر أمرابهم من . 

(2/306) 

________________________________________ 

 آخر فً جماعة بنً جهة من نافعة ؼارة وصلت إنها: بقاه هللا أطال هارون بن هادي بن أحمد المجاهد الفاضل السٌد الصنو قال

 منهزماا  ظنوه ٌدبر رأوه وكلما بالسٌؾ، منهم أدبر فٌمن وٌضرب عسكره إلٌه ٌجتمع ٌتضرب حٌدر فكان[ ;58/ق] عبلؾ وادي

 لوجهه طاؼٌتهم وطار به، ٌتعلقون وهم فقتل به ٌستجٌرون وشرٌؾ عربً أنه على جمعان بن هادي األمٌر التزموا العجم أن حتى

 ألؾ أصحابه من وقتل الخبٌثة محطته إلى عاد حتى ذلك عقٌب والفشل الذل أصابهم وقد انهزموا لما بٌده جنوده من قتل وقد

سٌؤتً كما صعدة إلى لحصاره الحق جنود تقدمت ثم جماعة، المجاهدٌن ومن نفر، وسبعمابة . 

(2/307) 



________________________________________ 

[ األخرم األمٌر قتل ] 

 فوصل السبلم علٌه اإلمام إلى دلٌبلا  له وأخذ اللٌل إلى جنودهم فً بقً بقتله وهم حٌدر علٌه تكلم لما فإنه األخرم أحمد األمٌر وأما

 رأسه واحتزوا بالقتل فعاجلوه األخرم أحمد األمٌر أنه وعرفهم هارب، أنه ٌعرفوا ولم المجاهدٌن بعض فتلقاه الركوب ٌسمى موضعاا 

السبلم علٌه اإلمام إلى وحملوه . 

 وفارساا  األخرم ورأٌت الحبحب فً بٌتنا فً سطح فً صؽٌراا  كنت: قال هارون بن الهادي بن أحمد الفاضل السٌد الصنو أخبرنً

 أن بعد الطرٌق عاد ثم أنظر، وأنا لجهاتهما صاحبٌه فؤرسل جرده ٌده فً وسٌفه دم منؽمس وهو سماه صعدة أهل من ورجبلا  معه

 وهم خفناهم حتى السإال علٌنا وأكثرا: قال ٌجداه، فلم فعادا بسبلمته ببشرى ٌقدما أنهما صاحبٌه وأوهم القات من شٌباا  وأكل شرب

 وكان هللا، حرسها شهارة إلى البرٌد مع بهما وبعث رستام ورأس السبلم علٌه اإلمام فؤخذه تقدم ما قضٌته وكانت علٌه، ٌبكون

 ابن وٌبلػ وؼٌرهم األهنوم ذلك لٌرى شهارة على بهما ٌطاؾ وأن بنصبهما السبلم علٌه اإلمام ابن محمد فؤمر موقع لوصلهما

 لٌعرفونه األخرم برأس السبلم علٌه اإلمام أرسل إنما: وقٌل الهجر، إلى الرأسٌن بإرسال السبلم علٌه محمد موالنا احتال ثم المعافا،

 مٌاح بنً بٌت إلى ثم ذري جبل إلى الهجر من رتبة المعافا ابن أطلع وقد هنالك إلى بهما وأرسل واألذن األنؾ مجدع ألنه بالتجدٌع

المرجفٌن إرجاؾ وقل الفخٌمة والمسرة العظٌمة البشرى شهارة لوصولهما وحصل حمزة، بنً أعمال من . 

 على بالقضٌة ٌخبر من سمع وأنه الشرؾ جهة فً الوقعة هذه أٌام فً كان إنه: بقاه هللا أطال الدٌن سعد بن أحمد العبلمة القاضً قال

أٌضاا  كتابه من معناها ونقلت شفاهاا  بذلك لً قال. ٌوماا  عشر بخمسة كونها قبل كانت ما . 

(2/308) 

________________________________________ 

[ المعافا ابن حصار ] 

 فً اإلمام ٌستوقؾ أن المحبشً علً بن ناصر الشٌخ فؤمر الصلح نقض على ندم قد باشا جعفر وكان: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 كان ما على شرطوا ألنهم للعجم ٌسلمه فبل حق[ 594/ق] الشام لخوالن لزمه قد ألنه اإلمام ٌجبه فلم األول الصلح فً وٌسعى الشام

 علٌكم طرٌقنا أن سٌران أهل إلى أرسل السبلم علٌه محمد اإلمام إن ثم عنده ورسولهم الوقعة هذه فكانت األولى، الببلد من علٌه

 إلى رتبة أطلعوا قد وكانوا المنصورة والعسكر السادة وتبلحق منفرداا، خرج ثم واستوثق تحذروه، أو تعرضونا أن وإٌاكم العدو لقتال

 وجماعة الحسن بن علً السٌد فكان فرٌقٌن السادة وفرق وتقدم حاصرها، من علٌها فؤرسل الكراع ٌسمى المسارحة من أعلى موضع

 قرٌب إلى هزموهم حتى واستبصالها المحطة هزٌمة من بؤسرع كان فما جانب فً وجماعة صبح محمد بن ناصر والسٌد جانب، فً

 ثم نفراا، عشرٌن نحو وهم الكراع فً الذٌن والرتبة الواسعة الؽنابم وأخذوا ثبلثمابة، نحو عظٌمة مقتلة منهم وقتلوا أخرؾ وادي من

 جبل فً التً الرتبة وهزموا األهنوم وواجه ذري، جبل إلى فهزموهم النجد جانب فً رتبة ٌومهم آخر فً وناوشوا شهارة عادوا

 جبل قرى أقرب من القدوم إلى وصار السبلم علٌه محمد اإلمام موالنا إلى جمٌعاا  األهنوم واجتمع الهجر، إلى عادوا حتى ذري

 وكان واالجتهاد، النصٌحة من المراكزة هذه فً ما مثل لؽٌرهم وال لؤلهنوم ٌعلم وال هنالك، وعسكر بالهجر المتصلة األهنوم

 والمؽرب، والٌمن المشرق جهة من الجهات الثبلث من وأمرابهم العجم جنود من معه والذٌن المعافا بن هللا عبد األمٌر على الحصار

الحق جنود تقدم اللٌل وفً  

(2/309) 

________________________________________ 

 الحق، لجنود أكثرها فً الٌد مشهودة، ووقابع محمودة مواقؾ وكانت الخٌل، مخافة من ٌرتفعون النهار وفً القبلة طرٌق ٌقطعون

 السبلم علٌه محمد موالنا إلى اجتمع وقد العجم، جنود من معه ومن هو ٌهلك كاد حتى المعافا بن هللا عبد األمٌر لهذا الحصار واستقام

 مدة وكانت قدرته، إلٌه وتبلػ ٌده فً مما كل الخٌر أهل وأنفق النفقات، وتوسعت وافرة جملة للجهاد المتطوعة من معه ومن هو

أشهر ثبلثة فوق الحصار . 

(2/310) 

________________________________________ 



[ شهارة نواحً إلى اإلمام عودة ] 

 إلى وعاد سبحانه باهلل استعان صعدة لحصار اإلمامٌة المحاط وتقررت الهجر فً من حوزة له صح لما فإنه السبلم علٌه اإلمام وأما

 وبقً عذر، أعمال من اٌمٌر جبل إلى منها ثم العصٌمات، نواحً إلى ساقٌن جهات من طرٌقه وكانت باهلل المحروسة شهارة جهات

 الببلد، جمٌع فً النار فؤلصت الشام، من الٌمن بوصوله إخباراا  ذروته فً النٌران إشعال ٌكثروا أن معه من أمر وقد اللٌل حتى فٌه

 فً وكان السبلم علٌه اإلمام بظهور المسلمون[ 599/ق] وفرح المعتدٌن، أفبدة على والكظم البإس ونزل المجاهدٌن، قلوب وقوت

 بن مجلً بن وهان الشٌخ السبلم علٌه اإلمام مع وكان وهان، بن علً الشٌخ مع وؼٌرهم األزرقً علٌها العجم من رتبة الوعر قرن

 علٌهما محمد ولده إلى وأرسل ذري جبل جانب إلى خرج ثم وادعة، إلى العجم رتبة وهربت أهلها وااله الببلد دخل فلما وهان،

 لهم وكان لفتحها، سراٌا وظلٌمة وؼربان الظاهر حواز إلى السبلم علٌه محمد موالنا بعث قد وكان الهجر لحصار إعانة السبلم

 استقر حتى وحوازها المحروسة شهارة شرقً طرٌقه كان بل باهلل المحروسة شهارة ٌدخل لم السبلم علٌه اإلمام وصل ولما تؤثٌر،

ا  إلٌه وضم هللا حفظه المإمنٌن أمٌر بن أحمد ولده وجهز المواطر، شرفة فً  بن أحمد الدٌن شمس كالحاج والفضبلء العلماء من عٌونا

 األعلى الشرؾ إلى أرسل قد وكان السبلم علٌه محمد موالنا أخٌه بنظر جهازه وجعل الشرؾ ببلد لفتح وؼٌره دؼٌش بن علً

 أخٌه إلى وساقها وموادها الببلد وحفظ الظلمة، أعوان من فٌهما من وطرد جمٌعاا  الشرفٌن ففتح طابل على ٌحصل فلم بعضهم

كحبلن قلعة وحاصر للجهاد،  

(2/311) 

________________________________________ 

طرٌفة وأشعار أخبار الحوزة هذه مع ولهم أشهر، تسعة فً أخذها حتى مدة الشرؾ . 

 الظلمة مع احتاز ممن الدٌن شرؾ اإلمام آل من القشنشلً المسٌح الشرٌؾ أن منهم وكان الكلبً قاسم بن صبلح الشٌخ وأخبرنً

 استهزاء التركً ذلك خلؾ وصفهم بهم ٌصلً أن الترك بعض وأمر السبلم علٌه باإلمام استخؾ بعضها فً وأنه منهم أشر وكان

 قد به فإذا الصوت على أؼار من جملة من وكان: قال الحصن، أهل دون خصه بالبرق سبحانه هللا أصابه حتى أمسى فما باإلمام،

 وشهد هللا وأهلكه ٌنفع، فلم والرٌاحٌن أنواعه على بالطٌب استعانوا وأنهم شدتها، من ٌقربونه كادوا وال مثلها ٌعرؾ لم برابحة أنتن

الحصن أهل جمٌع بذلك . 

 وادعة ببلد سٌما أكثرها على فاستولى والظاهر وؼربان شظب وببلد عفار ببلد إلى والبعوث السراٌا فجهز السبلم علٌه اإلمام وأما

 أكثر العجم على تقلقل إنه الجملة وعلى قضاٌا، الفتوحات هذه وفً صعدة، إلى الظالمٌن أمداد قطع حتى السراٌا تابع فإنه إلٌها وما

 علً بن واصل الشٌخ أرسل فإنه ٌتم لم فٌها عقده وما السبلم علٌه ٌده علٌه تستقر ٌكد لم وشظب ؼربان إال الفتوحات هذه بعد ببلدهم

 فؤرسل السبلم علٌه اإلمام فراسل ماالا  طلبوه أنهم فٌه من المذكور أخبرنً لقد حتى الشروط علٌه فؤكثروا ؼربان، أسفل إلى السٌرانً

علٌه[ 594/ق] وأرجعته إلٌه عدت أن إلى عندي ما فحفظت وعدهم صحة عدم فعلمت: قال ٌسٌرة، دراهم وبعض أهله بفضة إلٌه . 

(2/312) 

________________________________________ 

[ صعدة حصار ] 

 وما العببلء فً هللا رحمه المخبلفً ملقاط بن محمد بن أحمد المجاهد الفقٌه أخبرنً كما المحاط وكانت علٌها، فالحصار صعدة وأما

 أحمد الشهٌد المجاهد واألمٌر هللا رحمه الحسٌن موالنا إلٌها وما تلمص جانب وفً السبلم علٌه المإمنٌن أمٌر بن علً موالنا إلٌها

 جانب وفً المهدي، بن أحمد والسٌد الدٌن عز بن محمد السٌد السادة الصعٌد جانب وفً تعالى، هللا رحمه الحمزي األخرم محمد بن

 وفً شدٌدة، مضاٌقة وضاٌقوها بقاه هللا أطال الحٌدانً إبراهٌم بن علً والسٌد السبلم علٌه الحسن اإلمام بن أحمد الدٌن شمس السٌد

 بن أحمد األمٌر علٌهم فارساا  ثبلثٌن نحو الجوؾ أشراؾ من مدداا  وصل أنه ذلك من عدٌدة وقضاٌا شدٌدة حروب صعدة حصار أٌام

 رحبان، إلى أقرب سهل والموضع الصبلح ٌعم فٌما للمشورة الخانق من قرٌب موضع فً السادة فاجتمع المذكور، األخرم محمد

 من معه ومن الحسٌن موالنا وقصدوا حٌدر األمٌر منهم ومؤمورهم أمٌرهم العجم علٌهم فؤؼار مرتبته ٌرٌد كل المشورة بعد وعادوا

 رحاها قطب وكان األبطال، وؼمؽمت العجاج، وارتفعت العٌدان، وتكسرت المران، واحتضب الطعان، ووقع لهم فثبتوا األشراؾ

 من أحد ٌنجو ال أنه الوقعة شاهد من وظن شجاعته، فً ٌسامى وال بسالته فً ٌدانى ال كان إذ تعالى هللا أٌده الحسٌن اإلسبلم شرؾ

 الحمزٌٌن األشراؾ من واستشهد قلٌل وجماعة األخرم أحمد األمٌر الحسٌن مع ثبت وممن العجم، خٌل وكثرة لقلتهم اإلمام أصحاب

ألفاظه وأكثر به هللا نفع أحمد السٌد ذكره ما معنى هذا. العسكر من وجماعة فرسان ثبلثة . 



(2/313) 

________________________________________ 

 وال ببندق نرمً نقدر فلم الحسٌن رجالة من كنت: قال هللا رحمه الحسٌن موالنا مبلزمً من وكان القحٌؾ سعٌد بن صبلح الفقٌه قال

 بن هللا عبد العبلمة السٌد رأٌته من فؤول قال وأٌسنا، الهمهمة نعرؾ إال الفرٌقٌن من أحداا  نرى وال تقع فٌمن نعرؾ لم ألنا بحجر

 منها قرٌبة تلمص من قرٌب وقعة وبعدها تقدم، كما فكان االنجبلء بعد ٌخرجون الزالوا ثم منهم، بقً الذي هذا فقلت هللا رحمه عامر

 شوق أنا أحمد أنا: ٌقول ما كثٌراا  وكان فٌه طمعهم قل انتمى إذا وكان األخرم محمد بن أحمد األمٌر المجاهد الشرٌؾ واشتهر

 األمٌر قتل حتى محطتهم أطراؾ إلى ٌؽٌرون كانوا وؼٌرهم ملقاط بن محمد بن أحمد المجاهد الفقٌه الشامً عوض ثم الناظرٌن،

 كاد حتى الطعام علٌهم وارتفع الحصار، علٌهم[ 595/ق] واشتد طوٌلة وقضاٌا فرسان، علٌه وقتل أحمد الفقٌه وأصٌب وعوض أحمد

 للعسكر كثٌراا  ذهباا  أدخلوا حٌدر األمٌر عند إلى خمر ومن صنعاء من بالكتب ٌختلفون كانوا الدٌن سفٌان من األشرار إن ثم ٌعدم،

 كان قال الحق، مع صار ممن السفٌانً محمد بن هادي الشٌخ أخبرنً كما النصٌحة إال منهم ٌروا ولم مراراا  المال على العجم وأمنهم

 اطمؤنوا فلما: قال شلبً، محمد األمٌر خمر فً ووكٌله باشا جعفر إلى بوصولها الكتب وٌؤخذون الجامكٌة ببلغ علٌه منهم جماعة

 فً الٌوم هذا عندنا تبقون مشابخ ٌا: العرب خطاب معرفة إلى أقربهم وكان المدٌنة والً آؼا رجب لنا قال النصٌحة منا رأوا وقد إلٌنا

 حٌدر األمٌر ودعنا كنا وقد بٌمٌن، ذلك على وحلفنا فؤجبناه قال علٌها، الصبر تحتاج ثقٌلة وهً خمر إلى ودٌعة لنا تحملوا المدٌنة

معنا، والجوابات  

(2/314) 

________________________________________ 

 خارج إلى المذكور مع فؤخرجونا اللٌل من األول الربع إلى وبقٌنا قال علٌنا، وتؤكد فحلفنا -منً الشك- ثمانٌة أو أنفار ستة وكنا قال

 فتشوشنا أٌضاا  صفر األمٌر فٌهم وعرفنا ٌتكلم لم ساكت عال فرس على كبٌر رجل وفٌهم فارساا  عشرٌن بنحو وإذا المنصورة باب

 فٌحصل عزٌزة علٌه وهً طلبها ودٌعة للباشا تحملون مرادنا النصٌحة أهل من وأنتم أنتم مشابخ ٌا: ورجب صفر األمٌر فقال منه،

: فقالوا وداعتكم، هاتوا: فقلنا ٌسمعون، وهم أخرى وحلفنا الهٌكل وأخرج قال جهدنا ونبلػ هً وما فقلنا فٌها، ورؼبونا وٌحصل لكم

 ساكت وهو حاضر ذا وهاهو ببلدكم معكم ٌصل حتى الخصوم رفهاٌع ال طرٌقاا  تدلونه منكم ٌطلب حٌدر األمٌر ٌعنً الكٌخٌا موالنا

 قال هللا، بركة على: وقال لطٌؾ، بكبلم معنا تحدث أجبناه فلما اإلجابة، من بداا  نجد ولم علٌه وخفنا األمر علٌنا فعظم: قال ٌتكلم، لم

 قال صفر، األمٌر المحطة على واستخلؾ ممالكٌه من فارساا  عشر أربعة معه وركب تحته الذي حصانه ؼٌر حصاناا  له وأجنب

 العٌون حوالً إلى خرجنا حتى كذا ثم الحناجر درب نواحً إلى رجعنا ثم العببلء وراء ثم المخبلؾ جانب الطرٌق وكانت به فسرنا

 ببلد وصلنا حتى معه ونحن منها ٌخرج ال الطرٌق سلك ثم أصبح، حتى ونام ولحماا  طعاماا  معه وأكلنا الطرٌق عن المذكور بنا فمال

 الشوٌع بن مطهر بن عابدٌن األمٌر فٌها وكان عٌان ودخل المحل ذلك فً الخٌل وربط مسجداا  اختار ثم سفٌان، ببلد من حباشة

وادعة أعلى فً التً للمراتب صعدة حوالً من سبق كما وسرنا خٌوان ثم عسكر، فً العجم أمراء من وأمٌر . 

(2/315) 

________________________________________ 

 بحروب المجاهدون فبلزمه وادعة قصد والظواهر[ 596/ق] الصرارة من العجم جنود إلٌه واجتمع خمر حٌدر وصل ولما نعم،

 إلى هللا عافاه علً بن عامر بن محمد الدٌن عز السٌد دخل لقد حتى ونهاراا  لٌبلا  ٌقصدونه والمجاهدون الحصن فً استقر ثم كثٌرة،

 واإلمام ساقه، على الجهاد وقام العبر، درب فً المجاهدٌن من وعٌون حمران محمد بن صالح والشٌخ المحطة، خارج الؽول قرٌة

باهلل المحروسة شهارة فً السبلم علٌه صار وقد أمكن بما ٌمده السبلم علٌه . 

(2/316) 

________________________________________ 

[ وخارؾ ذبٌان ببلد أخبار ] 

 صار الشام إلى السبلم علٌه اإلمام هزٌمة بعد هللا رحمه الهادي القاضً أن تقدم فقد إلٌها وما وذٌبان زهٌر وبنً خارؾ ببلد وأما

 فؤجابه ذٌبان ببلد جانب إلى فصار الحٌمة من عاد النصر من به هللا أٌده وما السبلم علٌه اإلمام رجوع له صح فلما الحٌمة، إلى

 أقل زهٌر بنً ومن جماعة منهم له خلص ثم ذٌبان، ببلد من محصم من العجم جنود من لهم ربٌس مع جماعة وطردوا منهم جماعة



 آخر فً فحاربوه العجم جند من محطة فً وكان ٌناعة إلى الشوٌع بن مطهر بن علً األمٌر وقصد بعضهم، فؤجابه الصٌد إلى وتقدم

 وضاٌقوه علً األمٌر ٌعنً جماعة أصحابه من قتلوا حتى العزابم أهل من واألمداد الؽوابر إلٌه كثرت اللٌل قرب ولما نهار،

 لٌتركوه األمان طلب وخاؾ مؽلوب أنه المذكور األمٌر عرؾ فلما مثلهم، ؼٌرهم ومن أنفار أربعة نحو ذٌبان من وقتل حصاراا،

 لٌسوا عسكر فً وكان علً بن حسن األمٌر المذكور األمٌر ولد على بعدها القاضً تقدم ثم بمحطته، وٌتصل الكلبٌٌن جبل ٌصعد

 وبكٌل حاشد ببلد وصفت أبٌه، من سبق كما خروجه على الخطاب وجرى فحاصروه باهلل المحروس ذٌبٌن فً أبٌه جهة من بالكثٌر

 وادعة فً وتبلزمت آنفاا  المذكورة الحروب كانت ولما مراراا، الظواهر إلى الهادي الدٌن جمال القاضً بهم طلع ثم العجم، جنود من

 وكان الؽارات، لكثرة الخٌل أثر فٌها معلومة الحصن من ٌقرب وما وادعة حجارة ٌرى اآلن إلى الرابً أن بحٌث تفصٌلها ٌطول بما

 تعالى هللا نصرهم حتى العنز درب عن للتفرٌج ٌوم كل القتال ٌباشر أٌضاا  معه الدٌن عز والفقٌه هللا رحمه الدٌن شمس الحاج

وصل وقد العنز، درب عن وأفرجوا  

(2/317) 

________________________________________ 

 محمد بن صالح والشٌخ الؽول فً عامر بن محمد السٌد حاصروا قد العجم وكان وبكٌل حاشد من عظٌمة بؽارة الهادي القاضً

 اجتمعوا ثم عامر، بن محمد السٌد عن وأفرجوا الؽول فً الهادي القاضً فصار فٌها، وطمعوا وضاٌقوها العنز درب فً حمران

 قتلى عدة حمران صالح للشٌخ وأحصى معه ومن حمران بن محمد بن صالح الشٌخ فٌه[ 597/ق] أبلى وقد العنز درب على للحرب

 العنز، درب عن أفرجوا حتى مات أن إلى الٌوم ذلك من مشققاا  صدره وبقً الرمً شدة من صدره انفجر لقد حتى العجم جنود من

 ورجع الحق جنود فانهزم األمر وعظم هابلة، وجنود صناجق أمراء خمسة وإلٌه حٌدر الكبٌر الطاؼً األمٌر العجم محاط فً وكان

 أسفل من الحرٌر إلى وصاروا السبلم علٌه اإلمام أصحاب من وعٌون عامر بن محمد والسٌد المشرق ببلد هللا رحمه القاضً

 أحمد الدٌن شمس الحاج وكان السبلم علٌه اإلمام إلى عادوا ثم حاشؾ، أعمال من معرجة إلى فانكسروا المقام عن عجزوا ثم وادعة،

 فً علٌه وٌتشدد محمد موالنا ولده ٌمد السبلم علٌه واإلمام تقدم، كما الحروب هذه وحضر المشرق من بؽارة وصل قد عواض بن

 فلما ٌكفً، من صعدة حصار على أن رأى وقد تلمص من علٌه هللا رضوان الحسٌن موالنا ولده طلب وقد الهجر، فً الذٌن حصار

 أرسل السبلم علٌه أنه تقدم وقد ظلٌمة من القصبة فً فصار العجم جنود من وجهاتها السودة فً من لمقابلة ظلٌمة أرسله إلٌه صار

طابل على ٌقعوا فلم حجة ببلد إلى الشرؾ ومن عفار ببلد إلى الحق أنصار من جماعة . 

(2/318) 

________________________________________ 

 وأرعد الرعود كؤنها بما هنالك وعشر النطاق طلعة أعلى إلى هللا رحمه ال حٌدر األمٌر تقدم اإلمامٌة المراتب انهزمت ولما نعم،

 قرن إلى وؼٌرهم العجم من حسٌن واألمٌر الجوفً، ناصر بن القادر عبد واألمٌر هللا رحمه ال دروٌش األمٌر وأرسل وأبرق،

 وادعة جانب فً لهم مراكز وطاؼٌتهم ظاهراا  بهم فاتصلوا وهان بن علً بن حسن الشٌخ مع العجم من رتبة القبلة فً وكان الوعر،

 صكت وقد شهارة فً السبلم علٌه اإلمام عند وكنا الثبلبً صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد المجاهد الفقٌه سٌدنا قال الحرٌر، وأعلى

 على كلهم والمجاهدون أظن فٌما أنفار عشرة من أقل إال عنده ٌبق لم السبلم علٌه واإلمام ومرافعهم وطبولهم الترك تعشٌرة المسامع

 على نشٌر أن رأٌنا إلٌنا فاجتمع قال حاشد، أعمال جانب فً وبعضهم أٌضاا  الهجر إلى صار وادعة من منهم انهزم ومن الهجر،

 ظهراا  وتكون األهنوم إلى تخرج له قلنا حتى ٌشدنا وهو األمر وعظم فٌها، ٌحصروه لببل شهارة من ٌخرج أن السبلم علٌه اإلمام

 إلى سعدان من خرج ثم ذلك، ٌسترجح فلم قال طوٌلة، معروفة القدوم وحروب بالقدوم، المعروؾ الموضع فً فهو محمد لموالنا

 فقال سكن، ثم حرب[ 598/ق] مناوشة الطلعة أسفل فً وسمع وإبراقهم وإرعادهم العجم فؤرى ووادعة البطنة على المشرؾ الشرفً

 ما آخر وهذا الموضع ذلك فً فرماهم أعانوه جماعة وجد هللا حفظه أحمد الحاج هذا: قال ال،: قلنا البنادق؟ هذه تعرفون: السبلم علٌه

 وسٌدنا علٌه هللا رضوان الدٌن شرؾ بن الحسن السٌد النقٌب إن ثم علٌه، هللا سبلم توسمه وإنما الحاج أنه كذلك فكان علٌه قدر

ما أصحاب ٌا: وقال حضر ومن محمد بن عامر العبلمة  

(2/319) 

________________________________________ 

 على فؤمنا قال وندعوا، العظٌم هللا نستؽفر فهلموا سبحانه هللا حق فً بتقصٌرنا نفوسنا قبل من أتٌنا إنما وكذا الشدابد هذه أترون معناه

 السادة أبناء من صؽٌر بطفل وإذا سعدان باب وصلنا فلما سبحانه، هللا ونصرنا بالفرج ٌبشرنا الموضع ذلك من مستبشراا  وقام دعابه



 فاستبشر السبلم علٌه اإلمام فؤخبره ؼٌرهما زاد أنه وأظن دروٌش رأس وهذا المعافا ابن رأس هذا أحد عنده ٌكون أن ؼٌر من ٌخبر

ٌعدها لم الصبً ذلك قال حٌث الرإوس كانت بالنصر هللا تفضل ولما أٌضاا، . 

(2/320) 

________________________________________ 

[ المعافا ابن اإلمامٌة القوات مبلحقة ] 

 علٌه اإلمام عند من الساعة تلك فً خرج أنه هللا رحمه والده عن بقاه هللا أطال الدٌن سعد بن أحمد الدٌن صفً القاضً وأخبرنً

نَ } ٌكتب أن قبل الصبً صوت فسمع للؽارة لبلجتماع القبابل إلى كتباا  ٌسودوا أن وؼٌره وأمره السبلم  َوُنِري األَْرِض  فًِ لَُهمْ  َوُنَمكِّ

 بحدبة المعروفة الحدبة إلى أصبحوا ثم فٌه وباتوا الوعر قرن العجم وصل ولما{ ٌَْحَذُرونَ  َكاُنوا َما ِمْنهُمْ  َوُجُنوَدُهَما َوَهاَمانَ  فِْرَعْونَ 

 إلى السبلم علٌه محمد موالنا إلى ثم ذري جبل أسفل من السبط جانب إلى القاع من القرٌبة اإلمامٌة المراتب وترفعت السنحانً،

 وادي على لٌشرؾ األوقات بعض فٌها وٌستقر لمقدمته خٌمة قدم قد السبلم علٌه محمد موالنا وكان الخٌل، من حدث من حذراا  القدوم

 المدد أهل ٌعنً تدبٌرهم صاحب وكان العرب، وشرار العجم من فٌه ومن بالهجر واتصلوا الحدبة فً العجم استقر ولما الهجر،

 منه لقربها مكانها وفً فٌها طمع وقد كذا، فله اقتلعها ومن كذا فله الخٌمة تلك عند منكم وصل من: للعسكر فقال دروٌش، األمٌر

 أقل المجاهدٌن ومن جماعة منهم قتل وقد خاببٌن عنها عادوا شدٌد وقتال ملحمة حولها ووقع المجاهدون، ودافعهم إلٌها فتبادروا

 المعافا بن هللا عبد األمٌر بٌن فٌما الخطاب دار ثم أعٌنهم، فً هللا وقللهم أمرهم المجاهدٌن على فهان موضعهم، عادوا حتى وهزموا

 وطمع[ 599/ق] موضعهم فً وهم الحدبة من موضعها فً تبقى الؽارة أن المحصورٌن فرأى معه ومن دروٌش واألمٌر معه ومن

وإنما حٌدر إلى بالعود المبادرة معه ومن دروٌش ورأى الحق، جنود هزٌمة فً المعافا ابن  

(2/321) 

________________________________________ 

 أمره على ؼالب وهللا وقع، كما الخروج مع فنخاؾ بعٌد المكان أن المعافا ابن وتدبٌر ؼٌره فً نطمع وال فقط خبلصكم نرٌد

 العالم السٌد مع ذري جانب فً منهم أعلى التً المراتب بهم فشعرت للخروج الهجر أهل فتحرك ألولٌابه، المنتصر لدٌنه والؽاضب

 من جانبهم فً ومن المحراب أهل والسادة الحٌدانً محمد بن أحمد المجاهد والسٌد الؽربانً، صبح ٌحٌى بن محمد بن ناصر

 ثم المدٌنة، فً المعافا ابن والحموا فؤخذوه القرعً على تقدموا ثم فؤخذوهم، منهم تقرب مرتبة على فحملوا ذري وأهل المجاهدٌن،

 بالهزل، لٌس أمر ووقع علٌهم، القدوم من المجاهدون وحمل أثقاله ونهبت جماعة أصحابه من قتل وقد بالحدبة اتصل حتى خرج

ا  ثباتاا  المجاهدون لهم فثبت رأسه على والراٌة عرفوه وقد علٌه هللا رضوان محمد موالنا على ورجلهم خٌلهم وعطفت  حتى حسنا

 اللٌل آخر كان فلما والهجر، الحدبة بٌن فٌما لهم مجاورون المجاهدون وبات كثٌراا، الظالمٌن ومن جماعة، واستشهد مراراا، ردوهم

 والزموهم بهم صاحوا الحق جنود بهم شعر فلما أثرها، فً والخٌل وهم محطة معها وجعلوا أثقالهم العجم أمراء قدم الفجر طلوع مع

 أمراء ٌعنً وهم فٌهم والقتل ٌهزمونهم وهم الطرٌق فً مراراا  الترك علٌهم وعادوا جمعان بٌت من قرٌب إلى معهم انتهوا حتى

 قوة المجاهدون ٌزداد وقت كل وفً وكذا، فٌها حٌدر األمٌر وأن تنجدهم محطة الوعر قرن فً بؤن وٌمنونهم جنودهم ٌبشرون العجم

 الطعام من علٌه قدرنا بما األهنوم من النساء من وصل لقد حتى أثرهم فً والمجاهدون أثلة ؼارب إلى أولهم انتهى حتى وكثرة

والمخالؾ الموالؾ ذلك لهم وعرؾ العنب جلب من واسوا حتى األهنوم جهد ولقد والعنب، . 

(2/322) 

________________________________________ 

[ أثلة ؼارب وقعة ] 

 الوعر بقرن ٌتصل مما المعروؾ أثلة ؼارب إلى ٌلقً أن بالمدد أمره السبلم علٌه اإلمام فإن علٌه هللا رضوان الحسٌن موالنا وأما

 قرب ومن عذر من إلٌه وانضم النفر، المابة ٌجاوزون ال وعسكره الؽارب فً وهو الفجر علٌه طلع حتى ولٌلته ٌومه بقٌة فؤؼار

 أولهم رأى فلما لباسه، وؼٌر وسطه فً راٌاته مع وصار المؽربة معظم سد حتى ممتد كبٌر مترس بعمارة فؤمرهم ؼارات منهم

 العنز درب فً نراه كنا الذي البٌرق هذا: وقال البٌرق، خرقة عرؾ عنه ٌذكر فٌما دروٌش األمٌر ذلك رأى حتى العجم من ظنوهم

جهة كل من[ :59/ق] المسلمون فؤخذهم سبلحه إلى أكثرهم ٌمد لم حتى بٌنهم فٌما فماجوا الرعب قلوبهم فً هللا فؤلقى . 

(2/323) 



________________________________________ 

 بالفإوس، الحطب ٌضربون هٌجة فً قوم ٌسمع كما فٌهم الضرب سمع لقد: مقسماا  هللا رحمه المهدي بن علً الدٌن جمال الوالد قال

 ال ما المسلمون وؼنم القفلة إلى ولجإا الوعر قرن إلى نفر ألؾ من نحو منهم ونفد قتٌل وأربعمابة ألؾ نحو على الوقعة وانجلت

 األمٌر وهم المعروفة صناجقهم وأخذت أمراإهم وقتل أحد، ٌعرؾ ممن الحق جنود من ذلك مع فقد وال المثل، به وٌضرب ٌحتسب

 عثمان المشهور الفارس واألمٌر دروٌش واألمٌر المعافا، بن هللا عبد واألمٌر فوارس، بعده ٌعد وكان الجوفً ناصر بن القادر عبد

 انقضت ولما وؼٌرهم، عظمابهم من وكان آؼا وسنان عظمابهم، من وكان كٌل حسٌن واألمٌر المثل، به ٌضرب ممن وكان قلفات،

 الوعر، قرن إلى والفضبلء السادة بعٌون محمد موالنا وتقدم الناس وتفرق الواسعة الؽنابم إلٌه نظر ال ومن األهنوم حمل الوقعة

 عبد والشٌخ المحنكً الحٌدانً محمد بن أحمد السٌد عنده من ودخل السبلم علٌه اإلمام حكم على إلٌه خروجهم إلى الخطاب فجرى

 األمراء رإوس تسلٌم قبل أرسل أن بعد السبلم علٌه اإلمام أرسل ثم وؼٌرها، والخٌل السبلح لقبض وؼٌرهم الحارثً أحمد بن هللا

 بلق ربٌس آؼا علً كبرابهم من فٌهم ونٌؾ نفر تسعمابة القفلة من النازلٌن جملة وكان لكثرتها، رإوسهم ٌقطع فلم ؼٌرهم وأما فقط،

 بن هللا وعبد عرب، أبا له ٌقال وكان الشقً األزرقً علً العرب ومن العجم، كبراء من هإالء آؼا وإسماعٌل آؼا وقاسم الحملٌة

 من أصحابه من وجماعة الذٌفانً عامر األمٌر األشراؾ ومن الوعر، قرن قفلة رتبة هو وكان وؼٌره همدان أمراء من إسماعٌل

مبارك بن هادي النقٌب كبٌرهم كوكبان ومن وعقبات، ذٌفان  

(2/324) 

________________________________________ 

األشراؾ فرسان من وجماعة . 

 وإن وجده، والده حق لرعاٌة علٌه هللا سبلم محمد موالنا من برأي السبلم علٌه اإلمام عن فؽٌب وهان بن علً بن حسن الشٌخ وأما

 مما القضٌة هذه وكانت أخرج، ثم سنٌن، أربع نحو وحبس الشرح به ٌطول بما والمسلمٌن السبلم علٌه اإلمام إلى أساء قد كان

 فؤمر السبلم علٌه اإلمام إلى بهم ووصل األسرى، وحفظ الؽنابم، بقبض اشتؽل السبلم علٌه محمد موالنا إن ثم المثل، بها ٌضرب

 إلى األسدي البحش صبلح بن محمد المجاهد الربٌس الشٌخ مع ٌافع من أكثرهم نفر أربعمابة نحو األسرى ٌعنً منهم السبلم علٌه

 الطرٌق بعض الشام أهل من معه ومن محمد الشٌخ[ ;59/ق] بهم فوصل حصتكم، صدر: وقال ٌحفظونهم، أنهم على الشام ببلد

 الهجر، فً وبعضاا  شهارة، فً بعضاا  فرقهم واآلخرٌن السبلم علٌه اإلمام به أمرهم ما ؼٌر فعلوا إنهم: وٌقال آخرهم، عن وقتلوهم

 ما ٌقدر من فٌهم ألن باألجرة العمابر علٌهم وعمروا الناس مع وشقوا ٌحفظهم من وجعلوا المدان فً وبعضاا  الوعر، قرن فً وبعضاا 

 رإوس عدة له أحصى لقد حتى المسلمٌن على تعدٌه من ٌعرؾ لما األزرقً بقتل أمر السبلم علٌه اإلمام إن ثم العرب، علٌه ٌقدر ال

 الكبلب ٌطلب كما والفقهاء األشراؾ رإوس هللا رحمه ال سنان مع ٌتصٌد كان فإنه هللا لعنه حجار صالح والثانً المسلمٌن، من

 بدو من وهان بن صبلح منهم أسمابهم، عن حالها سهٌت مثلهم على أنفار خمسة ونحو االختصار ٌسعه ال ما هذه فً وله الصٌد،

مشهوراا  فارساا  عقبات . 

(2/325) 

________________________________________ 

 علً بن صبلح الفاضل الفقٌه وأخبرنً الرواٌة، هذه نحو من وكثٌراا  تقاتلهم خٌبلا  رأوا أنهم كبرابهم من كثٌر عن روي ومما

 وأنه الناس من كثٌراا  ٌرى وال فٌهم الضرب ٌسمع كان أنه األسدي البحش صبلح بن محمد المجاهد الشٌخ عن هللا عافاه البرٌشً

 ثم حسن، أبا ٌا أٌامك من الٌوم: لً ٌقول معروؾ له سبلح ال رجبلا  فرأٌت قال عنه، وكاع الخلقة عظٌم الروم طماطم من علجاا  هاب

الوقعة هذه فً هللا رحمه الحسٌن موالنا وأبلى هو، من أر ولم بعدها أره ولم النفٌس سلبه من شٌباا  ٌؤخذ ولم سهبلا  العلج ذلك قتل . 

 علجاا  لقً وأنه الجنبٌة ثم انكسر حتى بالرمح ٌطعن كان الحسٌن موالنا أن هللا رحمه القحٌؾ سعٌد بن صبلح الفاضل الفقٌه أخبرنً

 قال نفسه، عن ٌدافع الحسٌن وموالنا ذبحه، وأراد حضنه فً واحتمله[ علٌه فالتفت بطعنة قصده وقد الحسٌن فرأٌت قال شاكاا،]

 حتى ذلك مثل عن ٌكؾ لم ثم هللا لعنه موته بعد إال ٌفلته ولم دمه الحسٌن موالنا على وانصب نحره فً وطعنته بلحٌته العلج فجررت

 الحقار ببلد من قوم عن حدث عمن وسمعت هللا، رحمه مات حتى المذكور للفقٌه هذه ٌعرؾ الحسٌن موالنا ٌزل ولم الوقعة، انقضت

 حسن بن عامر األمٌر وأخبرنً أثلة، ؼارب إلى الؽارة الؽارة: وٌقولون ببلدهم فً تضرب مرافع اللٌلة تلك لصبح سمعوا أنهم

 شهارة فً بعدها طمعهم وقل الظالمٌن، أفبدة منها وطارت الوقعة هذه وانتشرت الهواء، فً تطٌر خٌبلا  وؼٌره هو رأى أنه الذٌفانً

وببلده والشام إلٌها وما . 
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________________________________________ 

[ العنسً محمد بن علً القاضً رإٌة ] 

 هذه فً السبلم علٌه اإلمام أصحاب من به ٌثق من له رواها رإٌا كتب أنه اآلنسً العنسً محمد بن علً الفاضل القاضً وأخبرنً

5:4/ق] النوم فً أنشده قاببلا  أن الوقعة ]: 

ظفرها المعافا بابن....  أنشبت المنٌة إن  

أمرها والناببات....  كاساتها من وسقته  

جرها قد بجرٌرة....  بعده طاحوا وبنٌه  

ضرها نفع   بعد من....  أعقبت لدنٌا قبحاا   

(  أمٌر موالنا أن هللا رحمه القاسمً الجحافً المهدي بن علً بن المهدي بن إبراهٌم بن علً الدٌن جمال السٌد الوالد لً روى

 العبد سعٌد الحاج ٌسمى رجل ومعهم السادة أوالد من الخطب ٌخطب لمن قال علٌه هللا سبلم محمد بن القاسم باهلل المنصور المإمنٌن

 إذ شهارة على الحصار أٌام فً هللا رحمه المهدي بن علً وصنوه هللا، رحمه المهدي بن إبراهٌم السادة مع وكان صنوه، وصالح

األبٌات بهذه فقولوا ٌختطبون لم أمر : 

ظفرها المعافا بابن....  أنشبت المنٌة إن  

وسقته: )قوله بعد وفٌها ): 

قدرها ٌعرؾ كان لو....  صرعة من له تعساا   

بعده طاحوا وبنوه  .... .......................]) 

فؤثبتها الرواٌة هذه بعض سمعت وكنت رإٌا، أنها ٌذكر ولم آخرها، إلى . 

 السبلح ٌسلموا أنهم على معه والمحصورٌن المعافا ابن وبٌن السبلم علٌه اإلمام بٌن الخطاب دار[ قد] الحصار مدة فً وكان نعم

 فٌها فكان المذكورة، الؽارة طؽاتهم بعض لهم رجح ثم حٌدر، أجابهم قد وكان السبلم علٌه اإلمام ٌد إلى وٌصٌر ٌقبض وهو وٌذهبوا

العالمٌن رب هلل والحمد النافع، وتدبٌره المبرم هللا أمر . 
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________________________________________ 

 وكان ظلٌمة، إلى وصار السودة فً باإلمام ؼدره بعد السبلم علٌه اإلمام لمحاربة المعافا ابن توجه لما: به هللا نفع أحمد السٌد قال

: هللا عبد للفقٌه قل: قال ثم ٌتوصاه، ما المعافا ابن عنه مبلػ أنه وحلفه أبٌه إلى اإلمام فؤرسله هللا عبد بن حسن المسمى هللا عبد السٌد

 فً ٌسعى أن ٌحب وكلهم مجاهدة، جهتك من الناس وجاهد وبعٌد، قرٌب من الناس كل قول فٌك ورد جانبك فً طاب قد: اإلمام قال

 فإن هللا طٌب ٌنتظر وهو وبٌنه بٌنك الذي العهد وؼٌرت وعبت نكثت فقد أنت وأما رضً، وال اإلمام ساعدهم فما أمكن بما هبلكك

 ؼٌر بكبلم وتكلم لسانه، واختلج وجهه، فتؽٌر هللا عبد األمٌر ٌعنً الكبلم بهذا له فقلت[: 5:9/ق] حسٌن السٌد قال بالمرصاد، هللا

 إال إله ال الذي باهلل أقسم السبلم علٌه اإلمام أن الثقة لً وروى: أٌضاا  السٌد وقال لدٌنه، المنتصر وهللا كان ما أمره من فكان مستقٌم،

. المعروؾ والحصن السودة فً الذي بٌوتهم وتهدم األسواق من الحب ٌلتقطون ٌكونوا حتى والفقر بالذل المعافا آل هللا لٌبتلٌن هو

بالمعنى انتهى . 

 وقد فؤثبته شٌباا  الجملة هذه رقم عند أجد ولم الببلد فً طارت عجٌبة ألفاظ وفٌها ؼٌرها، وربما الٌمن جمٌع إلى البشابر وكتبت نعم،

األشعار من فٌها قٌل وما أمكن، ما الموضع هذا فً كتبت سبحانه هللا ٌسر فإن منها كثٌر على وقفت . 

[.................................................................]. 
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________________________________________ 

[ اإلمام كرامات ] 

 علٌه اإلمام أن بقاه هللا أطال المإمنٌن أمٌر بن أحمد موالنا أخبرنً ما: منها النهضة، هذه فً السبلم علٌه اإلمام كرامات ومن: فابدة

 الترك حرب داهٌة وكان -التركً األخرم أحمد األمٌر رأس إلٌه لٌؤتً باهلل بالقسم تشدد وقد قال بعدها، وما عرو وقعة قبل السبلم

 واألمٌر األخرم رأس هللا ٌستوهب سمعه وفٌها: بقاه هللا أطال قال أمله، هللا فؤصدق الشهر هذا قال أو األسبوع هذا فً -هللا أقمؤهم

 آخر أنه القسم فً متشدداا  باهلل مقسماا  األعظم أمٌرهم فكان حٌدر معهما طلبتم لو والد ٌا: قال هللا حفظه أحمد موالنا رآهما فلما رستام

 والٌاا  باشا فضلً بعد وعاد جعفر الباشا مخدومه مع محمد فذهب القطع سبٌل على الٌمٌن من فعجبت قال الٌمن، أراضً فً الترك

 اشتد السبلم علٌه والده أن ٌروي إنه فقال هذه، نحو من كثٌراا  ذكر لهذه ذكره وعند الٌمن، صنعاء منهم ملك من آخر وهو الٌمن على

 األخرى النهضة ذكر فً تقدم بما فؤجابهم للتراود إلٌه فاجتمعوا وعلٌهم علٌه والعجم العرب واجتماع الحرب وادعة وعلى علٌه

 بؽٌر آخر وقال كذا،: أحدهم فقال عتٌقة؟ وكانت الكوفٌه، هذه مدة من باقً ترون كم: وقال بٌنهم قلنسوته وضع ثم وادعة، ودخوله

 انقطعت وقد إال أشهر خمسة تؤتً وإنما سنان الباشا دولة من الباقً من أكثر القلنسوة هذه عمر أن القسم فً متشدداا  باهلل فؤقسم ذلك،

الموفق وهللا. ترى كما متقدماا  محلها كان وإن حفظها لقصد تقدم ما وألحقناها قال، كما فكان الٌمن من دولته . 
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________________________________________ 

 وبقً قال حمارٌة، الدولة هذه إنما: ثبلثاا  له ٌقول قاببلا  أن فرأى وتسلطهم هللا أقمؤهم األتراك قوة من ٌرى لما ٌوماا  اؼتم إنه وقال

 مروان فً التؤرٌخ أهل ذكر كما مروان بنً بدولة مضروباا  مثبلا  ذلك بعد فسرها ثم ذلك، تفسٌر ما ٌفكر أٌاماا  السبلم علٌه اإلمام

 فً رأى السبلم علٌه اإلمام وأن والده عن الرواٌة من تقدم ما بعد المنام هذا ذكر أن بعد وقال أمٌة، بنً دولة تمام به فإن الحمار

 كذلك واآلخر بمشقة األول فكسرت قال الحمرة، القرون لون القرون شجرة واسمها كثٌرة قرون فٌها للشجر مخالفة شجرة أن النوم

 وإخوته السبلم علٌه اإلمام ولد ٌد على كذلك فكان بالترك ذلك فسر وأنه وعناء، بمشقة أزالهن حتى منه أضعؾ األول بعد ٌنبت وهو

 وادي من[ 5:8/ق] اؼترفوا حتى المناهل من الماء وانقطع مخالؾ جدب وببلدها شهارة فً حصل إنه: أٌضاا  وقال السبلم، علٌهم

 الحاج ٌسمى األهنوم من رجل فطلع القنوط، من باهلل وٌخوفهم بالفرج ٌبشرهم السبلم علٌه واإلمام الناس من كثٌر وقنط وؼٌره رخم

 فخوفه والفرج، الرحمة من الٌؤس من ٌجوز ال بما وتكلم السبلم علٌه اإلمام عند إلى شهارة إلى حمزة بنً عرب من قب بن قاسم

 أمسً ال: فٌه متشدداا  للقسم مكرراا  باهلل مقسماا  عنده ولمن اإلمام له فقال السبلم علٌه اإلمام عند من وخرج ٌقبل فلم السبلم علٌه اإلمام

 ذلك فً الؽمام هللا فبعث قزعة، السماء فً ٌكن ولم الصادق بذلك أخبرنً وأنه الؽٌث وحصل الشدة هذه هللا فرج وقد إال الٌوم هذا

 الَِّذي َوُهوَ : }وتعالى سبحانه هللا قال: فقال وسؤلوه فعجبنا قال المعتاد، من أكثر وسال المناهل مؤل حتى الؽزٌر المطر ونزل الٌوم

لُ  ثَ  ٌَُنزِّ ٌْ  حتى الحاج هذا مال اجتحؾ السٌل هذا وأن قال، كما أو الحكٌم الصادق كبلم من الفرج قرب ،فعلمت{َقَنُطوا َما َبْعدِ  ِمنْ  اْلَؽ

ٌعدمه كاد . 
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________________________________________ 

 ذلك كوكبان إلى بلػ الوقعة هذه خبر أن العجابب ومن: لفظه ما تقدم ما نحو من أثلة اربؼ أخبار فً به هللا نفع أحمد السٌد وقال

 بعد وهو الوعر قرن فٌه دخلوا الذي الوقت ذلك عذر ببلد إلى وادعة من األتراك نزول خبر أٌضاا  وبلػ اإلثنٌن ٌوم وهو الٌوم

األول جمادى عشر ثانً العصر . 

هللا رحمه جحاؾ بن إبراهٌم بن المهدي الكبٌر العالم السٌد أخبرنً . 

 قبل الشرؾ ببلد فً الموقع واسم باسمها الواقعة بهذه تحدثوا أنهم بقاه هللا أطال الدٌن سعد بن أحمد العبلمة القاضً وأخبرنً: قلت

 صنعاء بفتح تحدثوا أنهم السبلم علٌه حمزة بن هللا عبد باهلل المنصور األعظم اإلمام سٌرة فً ذكر هذه ومثل شهرٌن، بنحو الوقعة

 ذكر وقد مدة، أكثر بل هذه نظٌر أنها المقصود وإنما السٌر فً فٌتحقق -منً الشك- صفر أو األول ربٌع فً الفتح وكان منى، فً

علماا  شًء بكل أحاط من فسبحان ذلك، ٌرجع ما إلى أدري وال كثٌراا  سبق فٌما . 



 ووقع المحطة مع كان سقا علً ٌسمى رجل من وادعة إلى حٌدر وصل خبر أول أن الظالمٌن مع كان من بعض من وسمعت نعم،

 اللٌل فً الوقعة بعد ففرغ أوطعنة ضربة من سلٌم موضع فٌه ٌكن لم ما لحمه من قل كثٌرة ولكنها حابفة، ؼٌر كلها صوابب فٌه

 بالؽوا فٌمن ٌقولون إنهم حتى بذلك المثل العجم جنود وضرب بعدها، مات قال وأظنه الخبر فؤخبره صباحاا  حٌدر وصل حتى لقوته

أعلم وهللا. سقا علً قتلة: وقتله إثخانه فً . 
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________________________________________ 

 قبل السبلم علٌه اإلمام أن قارن مشابخ من وهو السبلم علٌه اإلمام مع شاوشاا  وكان[ 5:9/ق] القارنً محمد الشٌخ وأخبرنً نعم،

 ما الناس فً أفرق ونادانً خوالن ببلد بعض فً صخرة أعلى فطلع إلٌه، واإلمداد ناصرهم وقل عسكره رق والذواهب عرو وقعة

 صالحة، السبلم علٌه منه دعوة الحال تلك فً أرجو وأنا ؼباره عبلنً وقد لتفرٌقه وأتحرك بنفسً ذلك أباشر فؤخذت الدقٌق من بقً

 عبد بن علً والشٌخ الحسن الولد أسر من اتفق مما ترى وما المشقة هذه: فقال اللون، متؽٌر هو وإذا إلٌه فوصلت دعانً فرؼت فلما

 معه، آخرٌن وذكر قرابتً من وهو المذكور الشٌخ بهبلك فقطعت: قال ذلك، وكرر الترك علٌه هللا سلط عذر أعظم فٌه القارنً الملك

 العنب ٌكن ولم للترك طرٌاا  العنب جلبوا عقار وادي وأهل موالنا ٌا: وقال رجل فقام قال المذكور، على رحٌم عطؾ نفسً فً ووقع

 صنعاء مخالٌؾ من جدر قرٌة أهل: وقال آخر قام ثم قال، كما أو بركتهم ومحق عنبهم هللا عقر: أٌضاا  مؽضب وهو فقال معهم، إال

ًّ  ٌعٌنوهم لهم معً وما: وقال أخرى فتؽٌر قال محطتهم، إلى بالدقٌق الترك ٌمدون الذٌن  أقل كان فما قال الرحمة، علٌهم هللا جدر عل

 اإلمام فً هللا هللا: وٌقول ٌصٌح حً وهو جلده سلخوا بؤن القارنً علً الشٌخ قتلوا هللا أخذهم الترك أن عندنا والخبر إال شهر من

 ال بما هللا أهلكهم أعانهم والذي فٌه، السبلم علٌه اإلمام علٌه دعا الذي األسبوع فً قتلوه وأنهم خنته، لما ترون فٌما صرت فإنما

تفصٌله أتحقق . 
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________________________________________ 

 علٌه اإلمام ٌستعطفون أهله ووصل سنٌن، بعض وبقً وأذوى العنب ٌبس حتى المتتابع الجدب علٌهم هللا فؤرسل عقار وادي وأما

مشهورة ظاهرة قضٌةال وهذه المعتاد، دون لهم فعاد السبلم . 

 العلمانً جابر بن صالح الفاضل الفقٌه مع وصلوا طال ولما بها، المختص الجدب من أهلها وتقلع خربت حتى فكذلك جدر قرٌة وأما

انتهى. عقار قضٌة من أعظم الشهرة فً وهذه المعتاد، دون فعاد بنذور ووصلوا تاببٌن . 

أثلة ؼارب قضٌة بعد الحوادث تمام إلى رجعنا الفابدة، اجتماع لقصد الموضع هذا فً ذلك وجمعنا . 

 عدٌدة، مبلحم حولها ولهم صعدة حصار فً علٌه هللا رضوان المإمنٌن أمٌر بن علً موالنا وكان الملحمة هذه انقضت ولما: فصل

 على القتال ثلث علٌه ٌقال فٌما وكان الجوفً األخرم محمد بن أحمد الصندٌد الفارس الشهٌد األمٌر أٌامها فً واستشهد هابلة، وقضاٌا

 ذكر ولؽٌرهم ،[::5/ق] الفراسة فً أحمد األمٌر تلو وكان الحرجة، من القحطانً نسر بن عوض الفارس الشٌخ واستشهد صعدة،

 تلك فً معهم علٌه هللا رضوان الحسٌن موالنا وكان وؼٌرهم، ملقاط محمد بن أحمد المجاهد والفقٌه عرفج ابن الشٌخ مثل حسن

 الموالؾ ذلك له ٌعرؾ بطبلا  شجاعاا  فارساا  وكان اإلمامٌة، الجنود أمر على بقً السبلم علٌه المإمنٌن أمٌر بن علً وموالنا القضاٌا،

الشدٌدة الحروب مباشرة لكثرة حصانه ٌقبض من أرسل لقد حتى كثٌراا  علٌه ٌخاؾ السبلم علٌه اإلمام وكان والمخالؾ، . 
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________________________________________ 

[ القاسم اإلمام بن علً واستشهاد الشقات وقعة ] 

 العجم، محطة من قرٌباا  الشقات ٌسمى الصعٌد من أعلى موضع إلى حسن جبل من انحدر أثلة ؼارب فً الوقعة هذه خبر وصل فلما

 حتى فٌها وٌحتازون المدٌنة الدخول أو الخطاب فً الحٌلة ٌدبرون وهم أثلة ؼارب فً الهابلة المقتلة عرفوا قد أمراإهم وكان

 موالنا بوصول إال ٌشعروا فلم الناس من واحد ؼٌر من الحق دولة إلى وصار جملتهم فً كان من أخبرنً كما أمرهم فً ٌنظروا

 صفر األمٌر واؼتنم الموضع، ذلك من جانب فً الحسن اإلمام بن أحمد الدٌن شمس والسٌد علٌه، هللا رحمة المإمنٌن أمٌر بن علً

 وأحٌط الحسن بن أحمد السٌد فانهزم طابفتان علٌه السبلم علٌه فخرج بالواقع، ٌعلموا أن قبل أصحابه من بالعسكر بالقتال الفرصة



 حسناا، ببلء أبلى وقد علٌه هللا رضوان واستشهد ثبلثمابة، من ٌقرب ما أصحابه من فقتل السبلم علٌه المإمنٌن أمٌر بن علً بموالنا

الشرٌؾ رأسه واحتز . 

(2/334) 

________________________________________ 

 وأخبروا محاطهم إلى العجم وعاد ،[م9897 مارس] وألؾ وعشرٌن أربع سنة األولى جمادى فً الوقعة وكانت: عٌسى السٌد قال

 أحمد السٌد بؤن الناس وتحدث واألطراؾ، بعدها الطرقات من ونالوا صعدة على الحصار فخؾ قالوا كما أو بتلك هذه وقالوا جنودهم

 األفضل العبلمة السٌد السبلم علٌه اإلمام فؤمر خوالن، ببلد والٌة إلٌه وكان علٌه هللا رحمة علً موالنا فً عامل الذي الحسن بن

 صعدة إلى وصار الظلمة فكاتب المقالة علٌه وكثرت بٌته، ٌلزم أن أحمد السٌد وأمر بها، والقٌام لوالٌتها المحرابً محمد بن هللا عبد

 ٌطلبون أنهم تحدثوا إنهم ثم عبلؾ، وفً فللة جانب فً السادة مع المجاهدون وبقً صعدة عن أفرج حتى مؽازي بهم وؼزا فعظموه،

 المدة، تلك فً صعدة فً العجم مع كاتباا  وكان الحٌمً الحاصبً ناصر األدٌب الفقٌه أخبرنً كما صنعاء من طلبوه وأنهم صنجقاا  له

 عز العالم المجاهد السٌد ولده أدخل قد وكان قالوه لما صحة ال وأنه اؼتٌاله ٌرٌدون أنهم توهم له اإلعظام ؼاٌة فً رآهم فلما: قال

 السادة فكاتب رهٌنة ٌؤخذوه أن فخاؾ سنٌن عشر[;:5/ق] من نحو ابن وهو بقاه هللا أطال المإمنٌن أمٌر بن أحمد بن محمد الدٌن

 إلى فلقوه المهدي بن أحمد الدٌن شمس والسٌد حورٌة، بابن المعروؾ الدٌن عز بن أحمد بن محمد الدٌن عز السٌد سراا  الفضبلء

 أمكنته وقد السادة معه ٌؽزون أنهم على وعسكرهما العجم أعوان من ربٌسان خرج وقد حذٌفة، بنً من ٌقرب مما فللة أودٌة بعض

 عمه بنً لقً ثم صعدة، فً أنه إال للعجم علم وال السرج على ظهره فً وولده أصحابه من وانفرد منهم قرب فلما جانبهم، فً فرصة

هللا، أخذهم الترك مدد إلٌهم وصار  

(2/335) 

________________________________________ 

هللا أخذهم الترك مدد مواضع عرؾ وقد والندم، التوبة وأظهر وتاب للجهاد حشد ثم بالرجوع، الترك وأمر . 

 ٌهلكون، كادوا حتى الطعام علٌهم وقل صعدة على منهم بالقرب كانوا مما أعظم علٌهم فكان: الحاصبً صبلح بن ناصر الفقٌه قال

 بن مطهر بن عابدٌن األمٌر من كتاب فوصلهم أشهر أربعة بالجامكٌة صنعاء من المدد علٌهم وانقطع: المذكور ناصر الفقٌه قال

 بها تلقون إنكم هذا صفر األمٌر فؤجابه ٌوصلها، من أجد ولم أحمر ذهباا  عندي أشهر أربعة لها العسكر جامكٌة أن عٌان من الشوٌع

 اتصل حتى مركزٌن جعل ثم البنادق، وبعض الخٌل فً وخرج العجم من فبلناا  المحطة على جعل ثم عامر، آل ببلد من العٌون إلى

 فاحتالوا وعاد أقل، المجاهدٌن ومن جماعة، أصحابه من وقتل فناوشوه، الؽوابر ووصلته الجامكٌة، وقبض العٌون حوالً بؤولبك

 بؤن ذلك بعد احتالوا ثم السراج، ضوء على فللة هجرة فً لٌبلا  فقتل هللا رحمه الدٌن عز بن أحمد بن محمد العبلمة السٌد باؼتٌال

فللة فً عمه ابن مع ودفن هللا رحمه الحسن اإلمام بن أحمد للسٌد السم دسوا . 

 إلى رأسه بجلدة وأرسلوا وسلخوه الشرٌؾ، رأسه أخذوا العجم فإن السبلم علٌه المإمنٌن أمٌر بن علً موالنا أخبار تمام إلى رجعنا

 بآل ٌعرفون قوم من أخوان وهما التامٌن وصالح منصور أمره على وقؾ ببلد إلى به وصل فلما سفٌان، من حامله وكان صنعاء

السبلم علٌه اإلمام إلى وحمبله صاحبهما رأس وأخذا حامله فقتبل جبٌر . 

الحال فً بدفنه اإلمام فؤمر صعدة من السبلم علٌه اإلمام إلى فحمل الشرٌؾ رأسه وأما . 

(2/336) 

________________________________________ 

 العبالً صبلح بن علً العبلمة السٌد قبر عند اآلن معروؾ موضع فً دفنه الذي أنه الحاجب شفلوت أبو هللا عبد الحاج حً أخبرنً

 فإنه أسسه الذي هو المسجد وهذا السبلم، علٌه الهادي مذهب من المختار هو كما السبلم علٌه موالنا علٌه ٌصل ولم هللا رحمه

 من السحاري كباس[ 4;5/ق] بن علً بن أحمد الدٌن شمس المجاهد الشٌخ احتمله الشرٌؾ وجسده اإلمام، بن علً بمسجد معروؾ

علٌه هللا رضوان مشهور مزور هناك فهو مشهداا  علٌه وابتنى عنده، ودفنه وكفنه عبلؾ أهل . 

(2/337) 



________________________________________ 

[ اإلمام بن علً فً مراثً ] 

السبلم علٌه لئلمام مخاطباا  هذه وهً المسوري الحسٌن بن علً الدٌن جمال العبلمة القاضً قاله ما المراثً من قٌل ومما : 

ثاوٌا الخلد جنة فً ؼدا من على....  باكٌاا  الدهر ترى أن أعلى محلك  

سامٌا كان منزالا  منها وضعضع....  فراقه المعالً أشجى قد كان وإن  

مدانٌا الحسان وللحور علٌاا ....  محله النعٌم دار فً صار فقد  

آللٌا وٌحلى عضاا  سندساا  بها....  وٌكتسً بالكإوس علٌه ٌطاؾ  

راضٌاا  صار قد العرش فرب وعنه....  مرضٌاا  هلل بات أن له هنٌباا   

ساقٌا المنٌة كؤس ٌزل لم لهم....  احتبلمه قبل األعداء نازل فتى  

ساعٌا الكرٌهة الحال على إلٌها....  ٌزل فلم العوان الحرب علق فتى  

ا  بٌضاا  البٌض المواضً كؤن....  مولعاا  كان ام البٌض المواضً بؽٌر صوافٌا  

مواتٌاا  صدٌقاا  ٌلقى وأن بحرب....  جحفبلا  ٌبلقً أن علٌه سواء  

ا  المناٌا وٌؽشى ا  المناٌا أن ٌرى أكان....  راهب ؼٌر راؼبا أمانٌا  

النواصٌا منها كفٌه إلى وألقت....  نالها الشهب ٌطلب لو به بعزم  

عوارٌا المعالً إٌاه بقتلك....  ؼدرت لقد ٌداك تبت أقاتله  

ذاوٌا ظمآن الفضل دوح وأصبح....  الوفاء جوهر من المجد جٌد وعطل  

وارٌا بلواه زند أرانا لٌوم....  إنه لٌومك بوساا  الهدى جمال  

قاصٌا صار وقد منا وقربه....  انتزاحه بعد الحزن إلٌنا وأدنى  

بواكٌا وهاج أنفاساا  وصعد....  أنفساا  وروع أكباداا  وقرح  

سارٌا الؽٌث أحجل قد بعده ومن....  قبله قط جرى ما دمعاا  وأسبل  

(2/338) 

________________________________________ 

ناعٌا لمثلك قبحاا  فٌا نعٌت....  له من تدر لم كنت إن أناعٌه  

آتٌا وقبحت لً قل به أتٌت....  الذي فما هو من حققت قد كنت وإن  

ا  إلٌنا أتٌت خالٌا الدهر ذي منهن وؼدى هوت....  لمكارم ناعٌا  

المذاكٌا السماك هام على وٌجري....  خوادر وهً األسد ٌقود لبؤس  

طامٌا كالبحر األرض وجه ألصبح....  واكفاا  ساواه الؽٌث أن لو وجود  

مبانٌا انهدام بعد به وشادت....  جٌدها الشرٌعة من حلت وسلك  



[ 9;5/ق ] 

المراقٌا المعالً للراقً تسهل....  وهمة ٌعزى الصبر إلٌه وصبر  

ماهٌا فهً أسوة منا تقدم....  بمن فلنا بنا تشمت ال دهر فٌا  

المواضٌا السٌوؾ روى مرة وكم....  حتفه بالسٌؾ ذاق علً ألٌس  

قانٌا ٌقطر السٌؾ ولعاب مضوا....  وأهله الحسٌن السبط ابنه كذاك  

داعٌا هللا إلى أمسى إذ منه دم....  الثرى سقى الخضم البحر زٌد كذا  

جارٌا األعاجم أرض فً منه دم....  ؼدى وقد زٌد بن ٌحٌى كابنه وهل  

الدواهٌا الخإون الدهر لها أعد....  زكٌة نفس هللا عبد ابن ونفس  

معادٌا الكرام لآلل الدهر كذا....  ٌزل ولم الحسام حد على فسالت  

المرامٌا الزمان رٌب بهم رمى....  بعدها ذاق الذي ذاقوا وإخوته  

ضاحٌا هنالك ترباا  دمها سقى....  أنفس اآلل من ضاقت قد فخ وفً  

شافٌا المذلة داء من الموت ٌرى....  قابم أحمد أوالد من زال وما  

عاصٌا وٌردع جبار فٌهلك....  جهاده حق الرحمن فً ٌجاهد  

خافٌا كان قد منه نور وٌظهر....  منارة اإلله دٌن من وٌرفع  

والذرارٌا نفسه فٌفنً ٌعز....  ما ببذل اإلله عند ما وٌطلب  

(2/339) 

________________________________________ 

محامٌا اإلله دٌن عن كان لمن....  جبلله جل هللا بوعد وثوقاا   

الدرارٌا علٌه ٌمسً من نال ولو....  مذهباا  الذل ترى ال نفس وعزة  

زارٌا بالصبح اللٌل عاد اللٌل على....  رداه ٌحل لو ألصل وصوناا   

باؼٌا زال ما األحرار على الزمان....  فإنه المإمنٌن أمٌر فصبراا   

الرواسٌا الشامخات ٌهد وصبراا ....  بهمة الخطوب لقى من ومثل  

متعالٌا باذخاا  وصبراا  احتماالا ....  أرٌتنا األسٌر رزء على ألست  

نابٌا المكاره ناب بها ترد التً هً....  التً إلى الكرام ابن ٌا وألهمتنا  

شاكٌا للدهر ٌلق لم وألهمها....  لها سمى من التً الصبر حلة إلى  

عانٌا السجن فً صار ممن ألؼبط....  رزإه حل وإن الماضً ابنك وأن  

ساعٌا القتل إلى ٌلقى أن الفضل لدى....  دافع الموت ٌدفع لم إن وأشرؾ  

باقٌا الدهر على أمسى من الناس من....  ترى وهل ؼنم بالسٌؾ الفتى فموت  



األعادٌا ٌفنً القهار الملك بها....  بنصرة المإمنٌن أمٌر وأبشر  

[ 4;5/ق ] 

ونابٌا قرٌباا  وٌفنٌهم بواراا ....  وٌذٌقهم عاجبلا  منهم وٌمكن  

كافٌا لك منهم تعالى تجده....  حالة كل فً األمر إلٌه ففوض  

والصٌاصٌا أمصارهم به تهد....  عسكراا  دعاتك من إلٌهم وأرسل  

خاوٌا منهن شادوه ما فٌترك....  علٌهم الحصون شادوا وإن فٌؽدوا  

مساعٌا كرٌماا  آراء مسدد....  مإٌداا  معاناا  منصوراا  زلت وال  

(2/340) 

________________________________________ 

تعالى هللا رحمه الضمدي علً بن طهرم العبلمة للفقٌه ولعلها) بركاته عادت قبره على وكتب ): 

علً الولً ابن الولً اإلمام نجل....  البطل السٌد ضرٌح الضرٌح هذا  

والعمل باإلخبلص العلم وقارن....  طابره المٌمون الزاهد العابد  

والوهل الروع ٌوم الجؤش والثابت....  ٌكدره من ال المال الباذل  

دؼل ومن ؼش ومن رٌاء ومن....  صلؾ ومن عجب من القلب الطاهر  

تنل لم الفضل فً منزلة أدركت....  لقد اإلمام ابن ٌا علً ٌا سٌدي ٌا  

األجل منتهى حتى أدركت ٌوم من....  مجتهداا  العلٌاء طلب فً زلت ما  

فشل وال رهب ما ؼٌر من هلل....  محتسباا  الترك جهاد تبؽً هبطت  

تمل ولم تجزع فلم إلٌك مالوا....  منفرداا  األعداء أبصرك وحٌن  

لً أشرؾ القتل فقلت األسار على....  تطاوعهم أن راموا وافوك وحٌن  

واألسل الهند ببٌض ومزقوك....  حسن أبا ٌا حمٌداا  فاستشهدوك  

الرسل خاتم من ؼداا  ٌخافوا ولم....  فاطمة ابن ٌا إالا  فٌك ٌرقبوا لم  

كمل عن والفضل التقى أهل ورٌع....  بها ثوٌت إذ طٌباا  األرض ففاحت  

ا  النعٌم جنات بك واستبشرت هل حً والولدان الحور وقالت....  معا  

طفل وفً صبح فً ضرٌحك تؽشى....  دابمة هللا صبلة أزكى علٌك  

(2/341) 

________________________________________ 

[ ألوالده اإلمام وصٌة ] 

 من الوصٌة هذه كتبت ومما: لفظه ما تعالى هللا رحمه المسوري الحسٌن بن الدٌن سعد الدٌن ضٌاء العبلمة القاضً خط من نقل ومما

 السنة عقٌب وألؾ وعشرٌن أربع سنة فً وذلك علٌه، وقرأتها علٌه هللا صلوات محمد القاسم باهلل المنصور المإمنٌن أمٌر موالنا خط



 ٌطول أرحامكم وصلوا ،[5;5/ق] ٌكرمكم هللا اتقوا بنً ٌا: بركاته عادت المإمنٌن أمٌر بن علً الدٌن جمال موالنا فٌها استشهد التً

 من بطونكم وأخمصوا تنصروا، المنكر عن وانهوا تخصبوا، بالمعروؾ وامروا ترزقوا، وتصدقوا أموالكم، فً لكم وٌبارك أعماركم

 إلٌه، تلجإن مخلوق جفوة حذار المال وأصلحوا عظٌمة، الدارٌن فً تبعاتها فإن الناس ودماء وإٌاكم جمٌبلا، طلبكم ٌكن الناس أموال

 فإنكم له تكلفوا وال تجدون بما الضٌؾ وأكرموا منعاا، بالرد وكفى أولها عند فقفوا أحد بمسؤلة ابتلٌتم وإذا فٌه، الصبر ٌقل زمان ونبوة

 فً وأكثرها خٌرها واجعلوا أوقاتكم اقسموا ولكن أوقاتكم فٌستؽرق مانع، العلم طلب على لكم ٌكن وال تكرهونه وال تملونه، ذلك مع

 وهو النافع بالعلم فعلٌكم العلم طلبتم وإذا إلٌه، الضرورة تدعو وحٌن أوقاتها، فً مالكم صبلح فً منه بد ال كان ما إال العلم طلب

 مع هذا ٌضره، فٌما ساع ورب جهل علم طالب فرب ٌنفع ال فٌما اإلؼراق ودعوا وعلٌهم، وسلم وآله علٌه هللا صلى محمد آل علوم

 واعتمدوا هللا، إلى بالفرار فعلٌكم باهلل والعٌاذ معاونته على ظالم حملكم أو دٌنكم ٌستقم لم فإن للظالمٌن معاونتكم وعدم دٌنكم استقامة

المإمنٌن أمٌر هللا إلى الفقٌر كتب. والسبلم ٌضٌعكم، ال سبحانه وهو علٌه وتوكلوا هللا على  

(2/342) 

________________________________________ 

آمٌن به هللا لطؾ محمد بن القاسم . 

(  الحضرمً الشافعً هللا عبد بن بكر أبو الدٌن رضً الفاضل الفقٌه الكبرى الوقعة هذه عقٌب السبلم علٌه اإلمام على ورد وممن

 مع األٌام تلك فً السبلم علٌه اإلمام وأعطاه فخٌم، وذكر عظٌم، موقع لها وكان الفابقة، والكلمة الرابقة القصٌدة هذه وأنشد هللا رحمه

وهً الببلد، فً وطارت ونقداا  كندكً طاقة ثبلثمابة الوفاد وكثرة والمواد الببلد قلة : 

فؽرد الزمان طاب راحبلا  ٌا....  الفرقد بالكثٌب للمنازل قل  

ومهند بؤسمر الببلد فتح....  محمد بن القاسم اإلمام إن  

معربد كل السٌؾ بحد فرمى....  مهابة الملوك شوس له دانت  

أسود لٌل جنح فً حربه من....  وهم إسحاق بن عٌص بنو أضحى  

األوهد الحضٌض درك إلى قوداا ....  بهم أفضت شٌنة طرٌقاا  سلكوا  

ٌد عن الٌعربٌة رٌاش أخذوا....  بعدما حق بؽٌر الدماء سفكوا  

األمرد الحسٌن الولد بتزٌن....  السما رب وجاهروا الخمور شربوا  

[ 6;5/ق ] 

األوحد لئلمام الخبلفة أمر....  وسلموا الفساد تركوا أنهم ولو  

الموعد ذاك هول من به لنجوا....  بؤسرهم خاضعٌن إلٌه وأتوا  

محمد آل ظل فً وتفٌؤوا....  ورجالهم أموالهم به ونجت  

تمرد أي األرض فً وتمردوا....  العمى فاختاروا عرفوه لكنهم  

أمجد قرم بكل الرإوس قص....  كرٌهة كل المنصور فؤراهم  

مهتدي عبد كل ٌراه قمر....  وأنه النجوم مثل أنصاره  

ٌد عن والبراعة الشجاعة وحوى....  والتقى والسماحة الفصاحة حاز  

مزبد كبحر منها متضلع....  فإنه العلوم عن سؤلت وإذا  

(2/343) 



________________________________________ 

مفسد قلب مرٌض كل وأباد....  خموله بعد الدٌن منار أحٌا  

قد فكؤن بهم آخرهم ولحوق....  فسادهم بعد الروم جنود أفنى  

أرؼد عٌش طٌب فً وبنصرة....  تفضله والوحوش أضحت والطٌر  

وبالؽد بالعشً لحوماا  منهم....  لها أهدى سٌفه ٌوم كل فً  

بمرصد للعدو عاماا  عشرون....  بنفسه العدو حرب فً شح ما  

سٌدي بزمرة ٌحشرنً هللا....  بمثله الزمان سمح ال أقسمت  

تؤودي ٌقوم به دعاك أرجو....  زماننا إمام ٌا أتٌتك أنً  

منتدي درك هلل قابماا  ٌا....  الثرى وجه على من أفضل فؤلنت  

لمبتدي النشٌد أبٌات بدع فً....  فإننً المإمنٌن أمٌر عذراا   

هدي فلقد بحبكم ٌعٌش عبد....  سادتً ٌا فٌكم الفرزدق وأنا  

المتزود وذخٌرة التقى أصل....  النجا سفن الدجى مصابٌح أنتم  

ٌدي قطعت ولو سؤلعنه إنً....  الخنا معاوٌة أشنى حبكم فً  

بمسعد فلست عمرو أبا إال....  أشناهم كلهم أمٌة وبنً  

عدي بنً شٌخ وكذا سٌدي ٌا....  أسبه فلست بكر أبو تٌم بنً وأخا  

معتدي الخبلفة أخذ وسواكم....  فٌكم اإلمامة أن وعقٌدتً  

موحد لكل ٌرضى وال أبداا ....  لنفسه القبٌح ٌرضى ال وهللا  

بتعمد مجاهراا  الفساد ركب....  الذي سوى الفساد خلق ما وهللا  

ومجسد مجسم كل فلعنت....  ٌرى ال رب هللا أن وقطعت  

[ 7;5:/ق ] 

مبتدي الخبلبق بعطا قاهر هو....  قادر هو آخر هو أول هو  

محمد آل بحب النجاة ٌرجو....  صادق شافعً عقٌدة هذي  

بمسجد الكتاب تلً ما ترعاك....  تحٌة ألؾ ألؾ منً وعلٌك  

(2/344) 

________________________________________ 

بتؤود أخضر ؼصن مال ما....  بؤسرهم وتابعٌك نبٌك وعلى  

الفرقد بالكثٌب المنازل نحو....  طٌب بنشر   صبا رٌح أوهب ) 

[.........................................]. 



(2/345) 

 

 

[ الشقات وقعة بعد األحداث ] 

[  بها وحٌت الظالمٌن، أفبدة أطارت فإنها الوقعة هذه بعد الٌمن فً الفتوح من تعقب وما السبلم علٌه اإلمام أخبار إلى رجعنا[ 9;5/ق

 استشهاد من كان وما الشقات وقعة من ٌعقبها ما أحدهما صنعاء حصار إال عقبها كان ما للتمحٌص أمران لوال الدٌن، أولٌاء قلوب

 حتى المجاهدٌن وتفاوت والؽنابم باألسرى علٌه هللا سبلم محمد موالنا اشتؽال والثانً هللا، رحمه المإمنٌن أمٌر بن علً موالنا

 فبلحمهم وادعة من جانب فً هللا رحمه الدٌن شمس الحاج وكان خمر، إلى وجوههم على وطاروا وادعة من معه ومن حٌدر خلص

 ومحطتها خمر إلى وصلوا ولما الفرصة، فاؼتمنوا والقبابل للحاج ٌصح أن قبل محطتهم بؤخذ الخبر وصلهم ألنه بالكثٌر لٌسوا بقوم

 بن مطهر بن هللا عبد األمٌر أمرابهم جملة فً وكان خمر، فً الذٌن والعسكر القبابل تعلم أن قبل الهرب حٌدر أراد بحممة المعروفة

 الشوٌع بن مطهر بن علً واألمٌر أمرابهم، من وجماعة شلبً محمد واألمٌر فٌهم، معظماا  وكان السبلم، علٌه الدٌن شرؾ اإلمام

 الموضع هذا من هروبك إال هو ما وقال واحد، ؼٌر ذلك روى كما علٌه وتكلم الهرب من حٌدر األمٌر مطهر بن هللا عبد األمٌر فمنع

 السراٌا وتقدمت خمر، فً العجم فؤقام سبق، كما لمبلزمتهم الفراغ عدم مع ذلك للمذكور العجم وعرؾ العساكر وجمٌع أنت وهلكت

محاطهم بجمٌع وأحٌط وٌمناا، وؼرباا  شرقاا  السبلم علٌه اإلمام عند من . 

(2/346) 

________________________________________ 

 اإلمام مراتب صارت خمر فً المخذول استقر لما تعالى هللا شاء إن اإلختصار سبٌل على لكثرتها أمكن ما الجمل هذه من ولنذكر

 من الحق جنود وحازت والسنتٌن والنابؾ، وخٌران، نة،والعٌا الجراؾ السبلم علٌه اإلمام أصحاب فدخل به محٌطة السبلم علٌه

طوٌلة وقضاٌا مهٌلة، حروب هذه وفً الجهات، جمٌع . 

 بسحلة، المعروؾ الحمزي الدٌن ناصر بن مطهر المجاهد والسٌد القاسمً الؽربانً صبح محمد بن هللا عبد المجاهد السٌد أخبرنً

 األٌام هذه فً والمؽازي الحروب أحصوا أنهم الؽربانً الدٌن شمس بن محمد بن علً والسٌد العابدٌن زٌن بن علً السٌد وصنوه

 السٌدان وفٌها وٌنهزمون، شوارعها علٌهم الظلمة جنود ٌدخل أكثرها فً وقعة سبعٌن من ٌقرب ما ؼشم ببلد من المسٌجد على

 عز المجاهد السٌد منهما قرٌب النابؾ وفً هللا، رحمه[:;5/ق] الحٌدانً محمد بن أحمد والسٌد صبح، محمد بن ناصر المجاهدان

 شمس والحاج ذلك، من قرٌب خمر بمحطة ٌتصل ما خٌران وفً السبلم، علٌه اإلمام موالنا عم بن علً بن عامر بن محمد الدٌن

وٌراوحوه العجم ٌراوح مدة بقً و األشراؾ، ببلد مؽدؾ ؼٌل فً هللا رحمه عواض بن أحمد الدٌن . 

 فً الٌد حرباا  وستٌن أربعة المراكز تلك فً أحصى أنه جماعته فً وكان هللا رحمه الحمزي الدٌن ناصر بن مطهر السٌد وأخبرنً

 تلك فً وأبلى عبد بنً إلى بقاه هللا أطال بصبح المعروؾ محمد بن ناصر العبلمة السٌد تقدم قد قبلها وكان الحق، لجنود أكثرها

هللا رحمه الدٌن شمس الحاج جانب فً مما أقل أظنها كثٌرة حروب علٌه ولهم المرتبة، . 

(2/347) 

________________________________________ 

 قتل وقد فٌها، ٌستؤصلونه وكادوا به وأحاطوا عبد بنً ببلد من الدرسً بٌت ٌسمى بلد فً حاصروه أنهم وهً العظٌمة القضٌة وفٌها

 اإللتجاء ٌرٌد المبلحمة حال فً السٌد فخرج الببلد العجم واستؤصل الببلد أهل أفرده ثم عظٌمة، مقتلة جنودهم من وأصحابه هو

 إلى فؤلجا وؼٌره، هللا رحمه الدٌن شمس الحاج مع بالؽارة وٌتصل محصورٌن المجاهدٌن من جماعة فٌها موضعه من أسفل بقرٌة

 بهم، فؤحاطوا السبلم علٌه اإلمام حاجب هللا عبد بن صالح والحاج محمد بن هللا عبد السٌد وأخوه هو فدخلها العنب بٌوت من بٌت

 فً ومركزه مؽٌراا  حٌدر األمٌر طاؼٌتهم فوصل أنفسهم، من وأٌسوا النفر األربعٌن من ٌقرب ما العجم من جماعة بالبنادق وقتلوا

 ٌقتلوا حتى ٌإخذون ال فإنهم وارتفعوا اتركوهم: فقال خمسة، أو أنفار أربعة: فقٌل القصبة؟ تلك فً المحتازون كم فسؤل الظاهر،

 البلد العجم وهدم العالمٌن، رب هلل والحمد سالمٌن، فخرجوا سبحانه، هللا لطؾ من وهذا فٌهم، السٌد بؤن له علم وال قال، كما أو كثٌراا 

ولعنهم هللا قاتلهم نساء قتلوا لقد حتى وكباراا  صؽاراا  نفس مابتً فوق كثٌراا  أهلها من قتلوا وقد . 



 فضحكوا الرإوس مع طاؼٌتهم عند وطرحها الضعؾ ؼاٌة فً زمنة عجوز رأس احتز العجم مع الذٌن العرب بعض أن وٌروى

 على المتقدمة والمراتب المٌقاع، ببلد من مؽدؾ ؼٌل المراكز وعادت عطاه، فً وزادوا ماالا  وأعطوه الزٌدٌة جدة هذه: فقال علٌه،

 .حالها

(2/348) 

________________________________________ 

[ المشرق جهات أخبار ] 

 صالح والشٌخ األكوع، علً بن الدٌن عز[ ;;5/ق] المجاهد والفقٌه هللا، رحمه الهادي القاضً فٌها أن تقدم فقد المشرق جهات وأما

 وحمومة، خمر بٌن وما والصرارة حممة محطة بٌن ما وٌقطعون خمر جانب إلى ٌدخلون تارة فكانوا هللا رحمهما حمران محمد بن

 األمٌر مع وعمران صرارة إلى الطرٌق لهم تحفظ محطة فٌها جعلوا قد والعجم السنتٌن كحرب عدٌدة ومبلحم حمٌدة، مواقؾ ولهم

الرحمن عبد بن أحمد . 

 المجاهدون قطعهم فقد عجٌب نقٌل وأما الطرٌق، لهم فحفظت تقدم كما اإلمام بن مطهر بن هللا عبد األمٌر بمشورة عٌسى السٌد قال

 أكثرها وفً مرهبة وأعلى وؼٌرها، صرٌم بنً من الحسٌن أبً آل كولة حوالً إلى المراتب هذه وتنقلت مدد جهته من ٌصلهم فبل

 جانب وإلى ٌزٌد، عٌال جبل أبرق وإلى البون حمدة إلى ممتدة الرتب أن حتى وؼٌرها الكلبٌٌن من القلٌعة وفً تقدم، ما دون حروب

القبلة جهات من أخؾ النهضة هذه فً علٌهم فالحرب أقل الببلد تلك فً وطمعهم صنعاء من ٌقرب مما الخشب ببلد وإلى الصٌد . 

 حنب ببلد من إلٌها وما األقهوم أعلى من سهران فً المراتب واستقرت الجنود، إلٌهم فتقدمت الطرؾ ببلد ونواحً شظب ببلد وأما

 الرجال، أبً بن أحمد بن علً الدٌن جمال والقاضً]..............[  الشٌخ منهم المجاهدٌن من جماعة وهم األعرام حٌس وبنً

تزال ال علٌهم والحروب وؼٌرهم، الشهاري سعٌد بن قاسم والفقٌه . 

(2/349) 

________________________________________ 

[ الزافن وقعة ] 

 الحمزي الدٌن شرؾ بن الحسن بن علً الدٌن جمال المنصور المجاهد السٌد إلٌها فتقدم إلٌها وما كحبلن ونواحً عفار ببلد وأما

 علً السٌد علٌهم وكان وؼٌرهم، القاسمً هللا عبد بن صالح بن محمد الدٌن عز والسٌد الحسن، بن أحمد الدٌن شمس السٌد وأخوه

 تقدم، ما نحو على حروب الجهات تلك فً ولهم واألشمور، مدع حصن إلى وانتهوا عفار وببلد كحبلن ببلد جمٌع على فاستولوا

 ومن الدٌن جمال السٌد فؽزاها رتبة الزافن فً للترك كان أنه وذلك هللا، رحمه الدٌن جمال السٌد ٌد على معروفة الزافن قتلة وفٌها

 الؽارة سرعان من هللا رحمه وكان علٌهم، فؤؼار مدع جانب فً هللا رحمه الدٌن جمال السٌد وكان بها، فؤحاطوا المجاهدٌن من معه

 وقعة وكانت كثٌرون، جنودهم من وقتل الظالمٌن فهزموا الوقعة هذه فً القتلى من عدة له وأحصى السٌؾ فٌهم وضع من وأول

 وقعة رأوا فلما لهم مراكز الدٌن جمال السٌد وكان ،[644/ق] األتراك من محطة مدع قرٌة فً وكان شرهم، بها هللا قلل مما كبرى

الشٌخ حضور إلى هاربٌن ولوا ٌوم فً فهً الفلٌحً بنً حجر فً الرتبة ووقعة الزافن . 

(2/350) 

________________________________________ 

[ حجة وجهات الظفٌر اإلمام بن الحسٌن دخول ] 

 جماعة إلٌها وقدم حجة ببلد هللا رحمه الحسٌن موالنا دخول استرجح السبلم علٌه اإلمام فإن إلٌها وما العة ونواحً حجة جهات وأما

 إلٌها وما عفار ببلد علٌه هللا فتح لما ألنه حجة فتح من حكم فً فإنه تعالى هللا رحمه الحسن بن علً كالسٌد والمجاهدٌن األعٌان من

 هذه فً فاتفق المنتاب، مسور وجهات( إلٌها وما مبٌن وحصن الجبر وكوكبان قدم ككوكبان حصونهم إلى الظالمٌن جنود احتازت)

 عبد العبلمة القاضً الحسٌن موالنا قبل من فٌها وكان المثل، بها ٌضرب مما وكانت علمان بٌت فً المشهورة المراكزة األٌام

العشبً المنتصر بن الرحمن . 



(2/351) 

________________________________________ 

 جهات إلى ثم الطربً بنً إلى العشبً المنتصر بن الرحمن عبد العالم المجاهد الفاضل الفقٌه وتقدم: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 ولٌلة، ٌوماا  فحصرهم معه ومن الرحمن عبد الفقٌه فتقدم نفراا  خمسٌن قدر كوكبان أهل من رتبة علمان بٌت فً وكان: قال ثم مسور،

 فقتل المذكور الفقٌه إلٌهم فتقدم لؤلتراك رتبة بالمصانع الفلٌحً بنً حجر فً وكان جمٌعه، سبلحهم قبض أن بعد بؤمان أخرجهم ثم

 فً الرحمن عبد والفقٌه األشمور، فً علً السٌد استقر ثم بٌومها، الزافن وقعة مع هذه وكانت بعضهم، وأطلق بعضهم وأسر بعضهم

 وكان الٌؽنمً سعٌد مع كوكبان أهل لواء كان أنه المراكزة هذه ٌعنً فٌها اتفق ومما الحاجات، عند بعضاا  بعضهم وٌمد علمان بٌت

 دشبلن بن محمد الشٌخ علمان بٌت فً الحق جند لواء وحامل هابلة، معروفة وقابع وله والشجاعة، بالقوة معروفاا  حربهم داهٌة

 بٌن ٌسكنا بعضها وفً راٌاتهما ٌخلط الرٌح أن حتى ٌثبتان كانا أنهما فاتفق وقضاٌا مبلحم له الحق، جنود فً مثله وكان المرهبً

 القاضً مسور ببلد جانب وفً بالمكافؤة، لقرٌنه منهما واحد كل وأقر وتصافحا، فاعتنقا اآلخر، على أحدهما ٌقدر فلم وتجالدا الصفٌن

 وؼزا الصرارة، من حٌدر رجع أن إلى أٌاماا  الشدٌدة الحروب واستقامت مسور، ببلد من السلفً محمد بن أحمد الدٌن شمس العبلمة

 عبد الدٌن وجٌه الفقٌه وكذلك حجة، جهة إلى السادة من معه ومن الدٌن جمال السٌد انحاز سٌؤتً، كما العرة إلى[ 649/ق] األشمور

 والسٌد حٌدر بٌن فٌما منها ووقعات حروب هذه وفً وؼٌرهم، السلفً محمد بن أحمد الدٌن شمس والقاضً المنتصر، بن الرحمن

 صالح بن محمد الدٌن عز المجاهد العبلمة والسٌد تقدم، كما األشمور فً وهو الدٌن شرؾ بن الحسن بن علً الهمام اللٌث الضرؼام

الحق لجنود أكثرها فً الٌد علٌه هللا رحمة الؽربانً هللا عبد بن . 

(2/352) 

________________________________________ 

[ العرة حروب ] 

 ضرامها الحسن بن علً اإلسبلم جمال السٌد فٌها باشر حروب، وأٌامها العرة على النهضة هذه فً ووقع: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 بؤسه شدة من ٌرى كان لما اإلسبلم جمال السٌد من له نجاة ال أنه حٌدر وقطع عٌشه، ونؽص حلقه وأشجى حٌدر فؤؼاظ بنفسه

 ثم وألؾ، وعشرٌن ثبلث عام شوال شهر فً األخرى المرة فً العرة تسلٌم وكان عدوهم، وكثرة قلتهم مع أصحابه وإقدام وإقدامه

 عمارة، فٌه وعمر علٌه وؼلبهم إلٌه فسبقهم لحفظه محطة إلٌه الترك أرسل[ قد] وكان عشب، بنً عزان إلى الدٌن جمال السٌد عاد

 ودخلت باألموال الحٌلة الترك وأعمل الكثٌر، القتل منهم ٌزال وال علٌهم له الٌد كلها فً أٌاماا  وباكروه القتال األتراك وراوحه

 مع أنفار ستة أصحابه من واستشهد عفار، ببلد من الصرحة إلى فعاد اإلمامٌة والمراتب المذكور السٌد ظهر خلؾ من مواضع

 ثم النفر، الثبلثٌن فوق منهم كثٌراا  وقتلوا الحق، جنود فهزمهم تقدم كما الرحمن عبد الفقٌه وفٌه علمان بٌت األتراك قصد ثم االنتفال،

 ال ثم الجملة، هذه فً السٌد ذكره ما معنى هذا قٌبلب، إلى الرحمن عبد الفقٌه فانحدر عذاقة بٌت العجم فدخل بالمال مقدمته اختلت

 ؼزوا ثم الظفٌر، إلى حجة من اإلمام أصحاب وعاد تفصٌلها، ٌطول حروب بعد حجة إلى المراتب عادت حتى تفعل األموال زالت

 أعمال من المعبر إلى هللا رحمه الحسٌن موالنا إلى فصاروا بالخدع الببلد وأهل الترك علٌهم عاد ثم حجة، واستعادوا حورة منه

 فً القضاٌا هذه وكل النصؾ، من أقل إال منهم نذكر لم أمراء عدة وهم مقدماته هم إنما بنظره كلها المراتب وهذه سٌؤتً، كما الظفٌر

وألؾ وعشرٌن وأربع وعشرٌن ثبلث سنة . 

(2/353) 

________________________________________ 

[ لئلمام الحٌمة مإازرة ] 

 الحٌمة[ 644/ق] فً بقً هللا رحمه الطٌر سعٌد بن هللا عبد الدٌن فخر المجاهد الشٌخ حً أن تقدم فقد ونواحٌها الحٌمة جهات وأما

 له صح فلما الحٌمة، من بالخروج وهم اإلنفراد، إلى األخرى المرة شهارة وحوزة الشام إلى السبلم علٌه اإلمام هزٌمة مع وأحوج

 قد وكان لكبرابهم، مناقب وظهرت المحمود القٌام معه وقاموا الحٌمة أهل إلٌه اجتمع تقدم كما وانتصاره السبلم علٌه اإلمام ظهور

 كوكبان وببلد سنحان جهات وؼزا علٌه، واستولى حضور بهم وطلع جنده، وؼلظ المشهودة، والمحامد المحمودة، المواقؾ لهم تقدم

صنعاء من أعلى عصر بلػ حتى مراراا  . 

(2/354) 



________________________________________ 

 وعظم عصر، وبستان وسناع حدة فً الظلمة وجند صنعاء أهل من األمبلك أهل به صالح مما حصته سلم جعفر الباشا أن وٌروى

 الثبلبً أحمد بن الهادي عبد العبلمة القاضً وسٌدنا الهبل، صبلح بن سعٌد العبلمة كالقاضً بعٌون السبلم علٌه اإلمام وأمده جانبه

 الحٌمة، قبابل من كثٌر فً الرباسة وإلٌه المخبلفً أحمد بن ٌحٌى الدٌن عماد السابق المجاهد القاضً الحٌمة أهل ومن هللا، رحمه

 مما كمٌناا  جعل هللا عبد الشٌخ إن ثم وؼٌره، المنامة هللا عبد بن علً كالشٌخ كثٌرون الحٌمة أهل ومن د،الجها فً الحسن التؤثٌر وله

ا  للباشا ؼنماا  فانتهبوا صنعاء من ٌقرب  األخرى النهبة هذه كانت ولما مراراا، ؼنماا  قبلها نهبوا قد وكان الصابون، ألهل كثٌرة وثٌابا

 العجم من أمراء ثبلثة علٌهم وأرسل كثٌراا، والعجم العرب من عسكراا  وجمع فؽضب علٌه ذلك عظم للباشا وكونها السبحة باب من

 الحارث، بنً من منهم وقرٌباا  القشم جمٌل والشٌخ همدان، من نفر وخمسمابة الداعً حسن األمٌر العرب ومن آؼا، إسماعٌل منهم

 ثم معهم، بنادق ال الذٌن وهم العرب على وكان تلوه، وكان الشقً سعدان أخ سعدان محمد النقٌب العرب ومن كذلك، سنحان ومن

 ناصر بن القادر عبد األمٌر عمه مقام وأقاموه الحبس من أخرجوا أن بعد الحمزي ناصر بن محمد بن الحسٌن األمٌر بعدهم أرسلوا

البٌضاء الدار فً مطر بنً جانب فً معه ومن أثلة ؼارب فً المقتول . 

(2/355) 

________________________________________ 

 ولبثوا حضور جهات إلى المحاط وصعدت كذلك، أصحابه ومن أنفار، منهم وقتل وهزمهم مطر بنو فٌها وأحربه: عٌسى السٌد قال

 ردم بٌت قرٌة إلى الظالمون زحؾ ثم خٌلهم، لكثرة طابل على فٌه ٌقعوا لم حرباا  فٌه المجاهدون وأحربهم المساجد حصن فً لٌالً

 من لذلك انتدب ومن البسالة أهل الرجال من مراكز الخٌل[ 645/ق] مقابلة فً وجعلوا لهم وتعبوا الحق جنود إلٌهم وتقدم المعروؾ،

 فهزموهم البنادق فٌها أثرت بل أثر لخٌلهم وال وجنودهم العجم من كثٌر فٌهم قتل عظٌم بحرب فداخلوهم والشجاعة، الصبر أهل

 معه بمن الحمزي محمد بن الحسٌن األمٌر لهم مدداا  فؤؼار عظٌمة، مقتلة العجم من قتلوا وقد علٌهم وأمسوا محطهم إلى ألجوهم حتى

 بن أحمد المجاهد القاضً منهم جماعة فرماه المسلمٌن فً ٌإثر فكاد نصٌحته للعجم وبذل شجاعة، أظهر وقد والرجل الخٌل من

 علٌهم اشتدت ثم عظٌمة، مقتلة منهم وقتل المبطلٌن، هللا وخذل أصابه، الذي إنه: فٌقال تعالى هللا رحمه الذماري محمد بن عامر

 فراسلوا القلٌل، المجاهدٌن ومن كثٌر، فٌهم والقتل الحصن، وإلى البٌوت إلى وألجإهم مطر وبنً وحضور الحٌمة من الؽارات

 عندنا أن الجواب فكان عسكرهم من الحق جنود فً صار ممن ذلك على وقؾ من أخبرنً فٌما كوكبان إلى وأرسل بالمدد طاؼٌتهم

 وٌدعً السبلم علٌه اإلمام ٌكاتب وقد تودداا، وٌظهر العرب ٌخالط العرٌكة لٌن هللا رحمه ال سعدان محمد النقٌب وكان أعظم، شاؼبلا 

 ماالا  وبذلوا خرجوا، كما صنعاء وٌعودون صلحاا  وأمرابهم الظلمة لجنود ٌجعلوا أن على ٌده على الخطاب فجرى ألخٌه، مخالؾ أنه

من عنده من شاور أن بعد هللا عبد الشٌخ منهم فقبل  

(2/356) 

________________________________________ 

 فإنها األثقال من حمله عن عجزوا وما الفداء، من أعطوهم ما وأخذوا ذلك لهم فوضعوا صبلحاا  ذلك ورأوا والرإساء العلماء

 عند أثلة ؼارب قضٌة من قرٌب هذه كسٌرتهم موقع عظم وكان صنعاء، باب فً أصبحوا حتى لٌبلا  فعادوا لهم وأفرجوا للمجاهدٌن

 بؤن هللا عبد الشٌخ السبلم علٌه اإلمام وأمر قوة، وأشد تقدم ما نحو على حضور وببلد الحٌمة فً هللا عبد الشٌخ واستمر صنعاء، أهل

 من قبابل إلٌه وضم هللا رحمه اآلنسً المهدي بن علً الدٌن جمال السٌد الوالد لذلك فؤرسل تٌس جبل لفتح ربٌساا  عنده من ٌجهز

 على تكاثرهم عن كوكبان ٌشؽلون أنهم ألجل تٌس جبل بدخول المسارعة السبلم علٌه اإلمام رأي وكان والقبابل، األحبوب من الحٌمة

 السٌد عنده من أمر السبلم علٌه اإلمام استبطؤهم فلما إلٌها، وما مسور من عذاقة وبٌت علمان بٌت فً المتقدمة اإلمامٌة المراتب

 من الخبت ثم حجة، من هللا رحمه الحسٌن موالنا عند من طرٌقه وكانت تعالى، هللا رحمه الحٌدانً المحنكً الهادي هللا عبد المجاهد

 علٌهم وخرجت كوكبان وضاٌقوا[646/ق] سبقه قد سافوؾ فً علً السٌد فوجد بالكثٌر لٌسوا بعسكر تٌس جبل قبلة وطلع نمرة ببلد

 أهل من عمدة وهو العزب صبلح بن الدٌن شمس الربٌس المجاهد الشٌخ واستشهد أشهر، أربعة من قرٌباا  المراكزة وكانت المحاط،

الحٌمة جانب إلى هزموا ثم هللا رحمه علً السٌد جماعة فً وكانوا وجماعة الجهاد . 

(2/357) 

________________________________________ 

[ الهادي بن هللا عبد مقتل ] 



 اطمؤن حتى وأضافه عدٌعد محمد الشٌخ فتلقاه األهٌل ابن ببلد من نمرة خبت جهات فعاد هللا رحمه هادي بن هللا عبد السٌد وأما

 أَنْ  إاِلَّ  ِمْنُهمْ  َنَقُموا َوَما} هللا لعنهما الجرمً لؽدرة ثانٌة المثل بها ٌضرب ؼدرة وكانت مامعه، ونهب أصحابه وتفرق وقتله به وؼدر

 وخاؾ األوقات أكثر فً السبلم علٌه اإلمام أصحاب ٌؽزوه كان بل قرار له ٌقر ال بعدها الشقً وكان{ اْلَحِمٌدِ  اْلَعِزٌزِ  ِباهللَِّ  ٌُْإِمُنوا

 هذا وصل علٌه هللا سبلم باهلل المإٌد المإمنٌن أمٌر موالنا على الببلد هللا فتح لما ثم مصابب، بلده وعلى علٌه وجرى شدٌداا، خوفاا 

 اإلمام أرسل أٌام وبعد الدٌة، المذكور السٌد ورثة وأعطى علٌه، الحق ظهور من خوفاا  إال ٌذكر فٌما ذاك وما توبته وأظهر المحروم

 علٌه اإلمام إلى تابباا  عاد إنه ثم العاجلة، هذه وؼرته الظلمة إلى صار قد وكان بالقراع المعروؾ علً بن محمد السٌد السبلم علٌه

 عماد القاضً وكان حسنة، حروب وله تٌس، جبل من حبش بنً جبل فً واستقر الحٌمة، بؤمداد تٌس جبل لفتح أخرى فؤرسله السبلم

 الحٌمة، أهل بجمهور فخرج المذكور للسٌد ممداا  الحٌمة إلى فؤرسله السبلم علٌه اإلمام عند هللا رحمه المخبلفً أحمد بن ٌحٌى الدٌن

الحٌمة فعادوا هزموا ثم أٌاماا  علٌه وؼلبوا الظالمٌن، من تٌس جبل فً من وطردوا كثٌرة حروب علً بن محمد وللسٌد وله . 

(2/358) 

________________________________________ 

[ العالٌة خوالن أخبار ] 

 أحمد الدٌن شمس العبلمة السٌد وكان بالمال، هللا أخذهم الترك سراٌاهم وأفسد تثاقلوا النهضة هذه فً فإنهم العالٌة خوالن ببلد وأما

 ببلدهم من دخلوها فإنهم فٌها المقام علٌهم تبلزم صنعاء فً هللا رحمه الهادي الشهٌد وصنوه الشامً الهادوي الحسن بن علً بن

 أداء من فات ما واستدرك نفسه فراجع والفضل بالعلم وذكر الشهٌدٌن مسجد إمام وكان العلم فً أحمد السٌد فضل فظهر العلم لطلب

 واجتمعت فخٌم، وذكر عظٌم، أثر فٌها لظهوره فكان خوالن ببلد إلى صنعاء من وخرج وتاب، فندم والهجرة، الجهاد من هلل وجب ما

 العجم فؤخرج الرجال أبً بن أحمد بن علً الدٌن جمال العبلمة بالقاضً السبلم علٌه اإلمام وأمده مراراا  بهم وؼزا خوالن علٌه

 األمٌر أخرجوا حتى الرهابن أهل خوالن مشابخ من أسباب وحصل ٌؤخذونها، وكادوا[ 647/ق] فؤحربوها اللوز جبل إلى محطة

 وببلدها رٌمة فإن شلبً هللا عبد األمٌر بعد وببلدها رٌمة ملك قد األمٌر هذا وكان وملوكهم، الترك كبراء من ببوتج المعروؾ محمد

 من تقدم ما كان ولما هذا محمد األمٌر بعده ملكها ثم شلبً، هللا عبد استعادها حتى القتل من علً للباشا تقدم ما منذ أهلها ٌد فً بقٌت

 القبابل من وقتل كثٌراا، عسكره من وقتلوا حاصروه حتى وؼٌرها ووصاب رٌمة من القبابل علٌه ثارت السبلم علٌه اإلمام ظهور

 خوالن ببلد إلى صنعاء أمراء من ؼٌره مع فوجهوه صنعاء ووصل عسكره وجمع زبٌد، إلى طوٌلة أخبار على أخرجوه ثم كذلك،

 الطٌر هللا عبد الشٌخ وبٌن بٌنه الحٌمة وقسمت إلٌها فصار الحٌمة، جهة فً أحمد السٌد عود السبلم علٌه اإلمام فرجح فاستعادها،

 .نصفٌن

 وطلبه هللا رحمه الهادي القاضً استشهاد من سٌؤتً ما كان حتى خوالن ببلد فً أخرى وظاهراا  تارة مختفٌاا  فؤقام علً القاضً وأما

علٌهم هللا رحمة المذكور القاضً مقام والقٌام وبكٌل حاشد كلمة لجمع السبلم علٌه اإلمام . 

(2/359) 

________________________________________ 

[ لئلمام آنس ببلد مإازرة ] 

 علٌه اإلمام إلى وصل هللا رحمه ٌوسؾ القاضً سٌدنا أخ ابن وهو الحماطً محمد بن ٌوسؾ المجاهد الفقٌه فإن آنس ببلد وأما

 علٌه اإلمام إلى راجح بن ناصر بن مجلً الشٌخ وصول ووافق[ م9896] وعشرٌن ثبلث عام فً آنس ببلد لفتح والٌة وطلب السبلم

 أكثر فؤجابهم تقدموا ثم رجال وحراز الحٌمة وبعض الحجرة ببلد من لهم فاجتمع لوالده، مؽاضباا  كان الشباب أول فً وهو السبلم

 أنفار، أربعة أصحابه من وقتل وأحربهم العجم من عنده فٌمن انحاز وقد المبلحً أحمد الشٌخ بٌت حوالً إلى ووصلوا آنس ببلد

 الزاهد العالم القاضً حً أن اتفق وبعدها المعاودة، على ٌقدروا ولم آنس ببلد أسفل إلى وانهمزوا أنفار، عشرة نحو المجاهدٌن ومن

 المذكور، ٌوسؾ الفقٌه واستدعٌا فقاما إجابة الناس من رأوا الؽشم هللا عبد بن محمد الدٌن عز القاضً وسٌدنا إبراهٌم بن ٌحٌى

طابل على ٌقعوا ولم قشٌب بنً ببلد وأخربوا فهزموهم الظلمة جنود ووصلهم قشٌب بنً أسفل ووصلوا . 

(2/360) 

________________________________________ 



[ حجة أخبار ] 

 حتى العجم بمحاط وإحاطتهم الحق جنود ظهور تقدم قد السبلم علٌه اإلمام[ 648/ق] وموالنا القبلة أخبار إلى ولنرجع: فصل

 فً الحق جنود وقصدوا تٌس وجبل خوالن جهات من أمنوا لما العجم جنود علٌهم فاجتمع تقدم كما المؽارب على واستولوا ضاٌقوهم

 الظفٌر إلى اإلمامٌة العساكر وعادت عفار، وببلد ومسور مدع ببلد من الحق جنود فهزموا تفصٌلها، ٌطول وقضاٌا متفرقة وقعات

 ٌرون وال معه وٌجاهدون السبلم علٌه اإلمام نصرة علٌهم ٌرون الظفٌر أهل وكان تقدم، كما هللا رحمه الحسٌن موالنا إلى حجة من

 لهم فإن عوابدهم وتخالؾ تقهرهم دولة فٌه تستقر وال والمحاربة للحرب لٌس هجره إنه لقولهم حصنهم فً وجنوده اإلمام مصٌر

 الحسن ؼٌر ومن ذلك، وؼٌر القصاص فً حتى للشرٌعة ٌحتكمون أنهم: الحسن فمن حسن، ؼٌر وفٌها حسن منها بعض فً قواعد

 وحصنهم وؼٌرها، الموارٌث فً بالشرٌعة العمل وعدم الشدابد، عند حصنهم إلى والمجاهدٌن الهدى أبمة إٌواء عدم من تقدم ما نحو

 أهل ومبلػ النفعة والرجال الحسن بالسبلح رجل وخمسمابة ألؾ من نحو على ٌؽلق فإنه الٌمن بؤرض أعلم فٌما له نظٌر ال هذا

 السبلم علٌه الحسن موالنا وصار وشرابهم، وبٌعهم أودٌتهم فً األرزاق علٌهم هللا وٌدر أعبله، فً أسواق ولهم ألؾ، منهم البنادق

 وما عمرو جبل قضٌة أعظمها شدٌدة حروب ذلك مع ووقع حجة فً العجم جنود تشعرت وقد حجة ٌلً مما الظفٌر خارج المعبر فً

 الجبر ببلد من وهو بالظفٌر متصل وهو به ٌتصل مما وؼٌره عمرو جبل ٌحفظ أن أراد هللا رحمه الحسٌن موالنا أن وذلك فٌها، اتفق

الدٌن جمال السٌد: هم الذٌن الفضبلء السادة فٌه فجعل  

(2/361) 

________________________________________ 

 والقاضً سحلة علً بن الدٌن حفظ والسٌد الدٌن، شرؾ بن الحسن بن أحمد الدٌن شمس والسٌد الدٌن، شرؾ بن الحسن بن علً

 الثبلبً صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد والفقٌه العشبً، المنتصر بن الرحمن عبد والقاضً السلفً، محمد بن أحمد الدٌن شمس

حجة ٌفتح ثم وشماالا، ٌمٌناا  تمد حجة على ٌداا  عظٌم حصن وهو الجبل هذا ٌحفظوا أن السبلم علٌه وأراد وؼٌرهم، . 

 وأنه الشرؾ جهة من األمرور إلى السلفً محمد بن أحمد الدٌن شمس القاضً أرسل أنه ذلك صفة وكان: به هللا نفع أحمد السٌد قال

 السٌد وأرسل الشرؾ، من بقاه هللا أطال المإمنٌن أمٌر بن أحمد الدٌن صفً صنوه من مدده وٌكون حجة مؽارب هناك من ٌدخل

 عسكر فً عمرو جبل إلى القراع علً بن زٌد والسٌد الحسن بن أحمد الدٌن شمس وصنوه الحسن بن علً[ 649/ق] اإلسبلم جمال

 وقرٌب الجبر ببلد من هجر بنً إلى المنتصر بن الرحمن عبد الدٌن وجٌه الفقٌه وأرسل وؼٌرهم، حجة وببلد وبكٌل حاشد من كثٌر

 كثٌراا، منها وؼنم الصلبة وؼزا فٌه واستقر وضرة جبل إلى السلفً محمد بن أحمد الدٌن شمس القاضً فتقدم عمرو ببلد من

 فانهزم الجبري دشٌلة علً فٌها كان ضٌقاا  طرٌقاا  علٌهم ولزم عمرو، جبل وقصدوا حجة من الخبر وؼاب األتراك محاط فاجتمعت

 من الطرٌق علٌهم لزم الذٌن هزموا حتى بقوتهم وحملوا الحق جنود فاجتمع المضٌق الحق لجنود البؽاة فلزم عذر، دسٌسة أو لضعؾ

 وقصدوا حجة ببلد تمؤل جنودهم كادت حتى العجم جنود فؤقبلت جماعة استشهد وقد وخرجوا مشقة، على ففرقوهم الظالمٌن جنود

الفاضل السٌد واستشهد الحق، جنود على الظالمة الجنود فٌه ظهر شدٌد حرب وحصل الموضع، هذا إلى السادة  

(2/362) 

________________________________________ 

 الحسن والسٌد أٌضاا، الحسن السٌد قرابة من الحمزي الدٌن حفظ بن علً الفاضل والسٌد الدٌن شرؾ بن الحسن بن أحمد الدٌن شمس

 بن علً السٌد وأصٌب المجاهدٌن، سابر من النفر العشرٌن وفوق القبلة من سعٌد بن علً الفاضل والفقٌه الناصر، بن أحمد بن

قوله فً هللا رحمه الشرفً محمد بن أحمد الدٌن شمس العبلمة السٌد ذلك إلى أشار كما تعالى هللا ونجاه ٌده فً بجراحة الحسن : 

الطهر السادة ومصابب وقابع....  بها كان والفجار النصب وحجة  

 أهل ومن نفرٌن أصحابه من واستشهد تعالى، هللا رحمه محمد بن أحمد الدٌن شمس القاضً فهزموا وضرة جبل على العجم وعاد

المعبر فً الحسٌن موالنا واستقر الشرؾ ببلد إلى وعاد أنفاراا، الببلد . 

 من بهم ٌقوم ما وقل العسكر لكثرة المشقة من المقام هذا فً وكان: هللا رحمه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد الفقٌه سٌدنا قال

 المحروسة شهارة على الكبٌر الضرر فٌه المركز وترك متعذر، الحصن ودخول نهاراا  وال لٌبلا  نؤمنه ال منا قرٌب والخصم النفقات

 شهارة خلؾ من وكانوا الشرؾ، ببلد إلى الظالمٌن جنود لدخلت القضٌة هذه بعد علٌه هللا رضوان الحسٌن موالنا انهزم لو فإنها باهلل

المدة تلك فً مادة أعظم وكانت الشرؾ، مواد وٌقطعون باهلل المحروسة . 



(2/363) 

________________________________________ 

 ٌمنعون ال وهم السبلم علٌهما الدٌن شرؾ واإلمام المهدي اإلمام زٌارة من علٌه هللا سبلم الحسٌن موالنا فؤكثر: هللا رحمه سٌدنا قال

 فٌه، أحد وأصحابه الحسٌن موالنا ٌضٌؾ ال أن على الحصن أهل تعاقد وقد الحصن، أهل منهم ٌتشوش ال جماعة معه وٌسٌر ذلك،

 شرطاا  وطرحوا قمر بؤبً المعروؾ محمد الشٌخ فً المذكور سٌدنا دخل ذلك طال ولما المحطة، إلى أخرجه المعروؾ أراد من بل

 على فعظم ففعل، هللا رحمه الحسٌن فعلى المإنة من لحقه وما اإلكرام، سبٌل على للضٌافة وٌلزمه الحسٌن موالنا ٌضٌؾ أنه على

 ذلك فعند الحصن أهل فً التؤثٌر آهل من الشٌخ وهذا السبلم علٌه لئلمام منهم المحبٌن لكثرة حدثاا  ٌحدثوا ٌقدروا ولم الظفٌر أهل

 وجعل الفرٌقٌن، بٌن األنس حصل حتى كثٌر السادة مع أصحابه من إلٌه ٌدخل كلها وفً أكثر، أو ثبلثاا  أضافوه حتى ؼٌره به اقتدى

 فً الذٌن العسكر هإالء أن هللا رحمه الحسن بن علً المجاهد السٌد أو تقدم كما ٌحٌى الفقٌه هو ندري ال الظفٌر أهل من ٌتحدث من

 ذلك، فً فطمعوا الظفٌر ألهل كانت والكٌلة الجامكٌة من لهم هو وما السبلم علٌه اإلمام عند ٌعزمون اإلمام ابن لهم ٌفتتح المعبر

 ببلد عن بهم وٌدافع هللا بحفظ ٌحفظونه ومنعة حصن فً الحسٌن موالنا وٌكون هللا، حفظه اإلمام ٌنفعون ألجل المطلوب هو وكان

 على ٌصبر وهو مراراا  علٌه واضطربوا النجٌب العالم محمد ولده أم مشابخهم من علٌه هللا رضوان وتزوج ذلك لهم وصحَّ  الشرؾ،

 وألصى داره أعلى صعد وهو للسلطان ونصروا النار سفهاإهم ألصى بعضها وفً له، وٌؽتفر منهم أساء من إلى وٌحسن جفاهم

وفً السبلم، علٌه لئلمام ونصر النار معهم  

(2/364) 

________________________________________ 

 فؤجابهم ذلك ألجل الظفٌر بؤهل وهم واحد بعد واحداا  الحصن إلى ومكابد بمال دخلوا وقد كوكبان، ودولة العجم من رسبلا  قتل بعضها

 المراد، له تم حتى منهم النفع أهل من هو ومن كبرابهم إلى ٌحسن ذلك مع وهو أنفسكم على توجبونه ما هذا فً لكم وعلً منكم بؤنً

 بن علً بإرسال بعضها فً كوكبان وأهل العجم واحتال العالمٌن، رب هلل والحمد ضرر المؽربٌة الببلد أهل على وال علٌه وقع وال

 وعرفوا العجم أعوان أحد وهو أٌضاا  أهله بعض وفٌه المعروؾ، وبٌته جده هجرة الظفٌر ٌدخل أن الدٌن شرؾ بن المطهر بن ٌحٌى

 وأخذ وإٌاه اتركونً: فقال جده، وهجرة بٌته نمنعه ال: فقالوا ٌمنعوه، أن هللا رحمه الحسٌن موالنا فعرفهم ٌمنعونه، ال الظفٌر أهل أن

 حصن فً رتبة عسكر فً سحلة بن علً الدٌن حفظ المجاهد السٌد جعل وقد منهزماا،[ ;64/ق] الباب قرٌب من فعاد ولقٌه سبلحه

الظفٌر ألهل تقدم ما نحو لهم وأجرى نٌسا . 

(2/365) 

________________________________________ 

[ عفار ببلد جهات أخبار ] 

 السودة ببلد فً هللا رحمه الؽربانً صالح بن محمد العبلمة السٌد استقرار تقدم فقد الطرؾ ببلد من إلٌها وما عفار ببلد جهات وأما

 عران إلى محطة ودخلوا الببلد أهل بعض خان إنه ثم منهم، وؼنموا كثٌراا  منهم وقتلوا الحق جنود هللا فثبت األتراك محاط فقصدهم

 جنب بعض األتراك فوالى الرعب داخلهم ثم جنب، ببلد إلى معه ومن هللا رحمه محمد السٌد فانحاز السودة وراء من حٌش بنً

 قد كما أخبارها من جمبلا  فنذكر والظواهر، صرٌم بنً وببلد إلٌها وما شظب وببلد السبلم علٌه باإلمام ولحق بعض السٌد مع وخرج

 حٌدر وؼزاهم مدة، ولزموها وأصحابه، األشمور أهل من صبلح الشٌخ مدع وببلد الزافن حروب أٌام األشمور عرة إلى دخل

 أسرى العجم وأخذهم تقدم، ما فكان منهم، أٌس قد وكان قطٌلة بنً بعضهم خانهم حتى المدافع علٌهم وجر مراراا  وردوه بهم وأحٌط

 فً المحرابً الحسن بن محمد السٌد منها مراتب شظب ببلد فً وكان]...........[  أٌضاا  حروب عفار ببلد وفً صنعاء، ودخلوا

 األقرح، سد فً عاهم بن الدٌن حمٌد بن محمد والسٌد شظب، جبر ببلد فً الؽربانً صالح بن محمد العبلمة والسٌد نشمة، فً عسكر

 بن محمد السٌد قبل أٌاماا  فٌها وبقً نشمة دخل قد وكان شعر فً النهمً حمران ن محمد بن صالح الدٌن شجاع المجاهد والشٌخ

 قرن المسمى السودة حصن وعلى[ 694/ق] حجاج بنً جبل من الرأس فً الثبلبً صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد الفقٌه وكان الحسن،

 وجماعة الشهاري قاسم والفقٌه األهنومً صبلح بن محمد بن ٌحٌى الدٌن عماد الفاضل الفقٌه منهم لهم محاصرون جماعة الناعً

المجاهد الشٌخ نشمة وفً األهنوم، مشابخ من  

(2/366) 



________________________________________ 

 رحمه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد المجاهد الفقٌه شظب من جانب وفً شعر، إلى صار ثم حمران، محمد بن أحمد بن صالح

 ببلد من موهب بنً أسفل إلى ؼربان جانب إلى فهزموا الببلد أهل اختل وقد العدو علٌهم تكاثر أن تقدم لما فحصل تقدم كما هللا

 علً بن الدٌن عز والفقٌه وادعة، وجانب ؼربان إلى فتؤخروا وخٌران والنابؾ كالمسٌجد ؼشم وببلد المٌقاع فً كانوا والذٌن شظب،

 فلم الصٌد بعدها حٌدر األمٌر وؼزا الكلبٌٌن، من الهادي القاضً مراتب األٌام هذه فً وانهزمت الحسٌن، أبً آل كولة من تؤخر

 وبتان الشظبة من جبر بنً أعلى إلى وؼزا وهدمها النفر السبعٌن نحو أهلها من فقتل ؼولة قبلها وؼزا مكسوراا  وعاد بشًء ٌظفر

محسوراا  مقهوراا  وعاد مراده ٌنل ولم مرهبة أعلى من الداحضة وإلى . 

(2/367) 

________________________________________ 

[ الفاٌشً وقعة ] 

 السودة محمد واألمٌر عمر األمٌر ودخل الترك جنود تكاثرت لما شظب من موهب بنً أسفل من الفاٌشً فً اتفقت التً القتلة قصة

 شهارة فً محمد وموالنا ظلٌمة، أبرق فً السبلم علٌه واإلمام الحق، جنود من شظب فً من وهزموا المعافا بن إبراهٌم األمٌر مع

 فً من على بالخروج وأمرهم السودة، فً الذٌن على زٌادة الصرارة من عنده من عسكراا  حٌدر األمٌر طاؼٌتهم أمر باهلل المحروسة

 رحمه الؽربانً صالح بن محمد العبلمة والسٌد المحرابً، الحسن بن محمد المجاهد السٌد علٌهم وكان اإلمامٌة الجنود من الفاٌشً

 اإلمام وكان الظالمة الجنود علٌهم فخرج رتب مواضع وفً جمٌل بن علً والفقٌه الٌوم، ذلك فً الحركة قلٌل مرٌضاا  وكان هللا،

 المراتب هذه كادت وقد هللا، رحمه السلفً محمد بن أحمد الدٌن شمس القاضً مع رتبة عبد بنً من العجر فً جعل قد السبلم علٌه

 فً وهو السبلم علٌه اإلمام رآهم من أول وكان بهم، وأحاطوا إال الفجر صبلة بعد كان فما شدة الوقت فً وكان المواد، قلة من تختل

 قل السبلم علٌه عنده الناس فً وكان والؽارة المرفع بضرب فؤمر مسعود بن محمد الحاج حاجبه أخبرنً كما تقدم كما األبرق

 فقتلوا العجم مراكز من الطرٌق لتلك مقاببلا  كان من والحم القران، طرٌق بهم فصعد الدٌن، شمس القاضً إلى الؽارات فاجتمعت

 من إلٌه صار ومن عنده بمن فؤؼار ؼربان ؼرب فً هللا رحمه حمران بن صالح الشٌخ حً وكان رإوساا، واحتزوا[699/ق] منهم

 الفٌاشً ألهل المبلزمون سمع ولما العجم، من هنالك مراكزاا  كان من وأحرب وهب، بنً شرقً قرٌة المكمهل دخل حتى ؼربان

من ٌقطعوهم أن خافوا ٌشتد ورابهم من الحرب  

(2/368) 

________________________________________ 

 أهل ٌعنً قبلا  فٌهم أن ولوال ذرٌعاا، قتبلا  منهم وقتلوا المجاهدون، فبلحمهم انهزمت قد مراكزهم فوجدوا مركزهم إلى فانهزموا العودة

 الناس ؼنم وقد السودة، أسفل الخؾ إلى ألجإهم حتى القتل فٌهم زال وما والمؽرب الشرق من مراكزهم تزاٌلت وقد ألخذهم الفاٌشً

 منهم القتبلء وأحصً بسنٌن، الوقعة هذه بعد بسبلحهم قتبلء الشواهق فً وجدوا الحواطب والنساء الرعٌان أن بحٌث الواسعة الؽنابم

 واستقرت بداد، وحصن والعمشة عتاد وحصن كذلك، الجبر ببلد وفً رتباا  حوله وجعلوا الموسم المجاهدون ولزم قتٌل أربعمابة فوق

 ٌولٌو 98]وألؾ وعشرٌن أربع سنة رجب من وعشرٌن إحدى فً الوقعة هذه وكانت تعالى، هللا شاء إن سٌؤتً كما فٌها المراتب

م9898 ]. 

 فً من ٌمدوا لببل ؼربان على تفتح حمومة فً التً محطتهم أرسلوا الفٌاشً أهل لؽزو إلٌها وما السودة من توجهوا ولما نعم،

 ؼربً وأهل معه بمن فؤؼار تقدم، كما تعالى هللا رحمه حمران محمد بن صالح المجاهد الشٌخ حً ؼربان ؼربً فً وكان الفاٌشً،

 هناك، موضعاا  حاحم ظلعة إلى خمر من التً المحطة فلقوا[ ؼربان من من الشرقً أهل وأما تقدم، ما فكان الفاٌشً إلى] ؼربان

 الفاضل السٌد حً الٌوم هذا فً واستشهد جماعة، منهم قتل وقد أرادوا ما ؼٌر من محطتهم العجم عود على عظٌم حرب واستقام

 عبد بن صالح بن محمد الفاضل العالم السٌد ؼربان إلى للمدد اإلمام أرسل وكان معه، وأنفار هللا رحمه الشظبً هللا عبد بن الحسٌن

الحرب ٌدرك فلم الؽربانً هللا . 

(2/369) 

________________________________________ 

[ شلبً محمد األمٌر ومقتل ؼربان حرب ] 



 فالذٌن واحد ٌوم فً فإنها مرقص من المقعد مرتبة على والحرب شلبً، محمد األمٌر الترك طاؼٌة وقتل ؼربان على الحرب قصة

 الحق جنود لهم فثبت آالؾ، ثبلثة نحو وكانوا أمرابهم من وكثٌر المعافا وابن ببوتج المعروؾ محمد األمٌر مرقص لحرب خرجوا

تعالى هللا شاء إن ذكره وسٌؤتً فتحه ذكر قبل المقعد وذكرنا وعادوا، رإوس منهم واحتز كثٌر منهم وقتل وهزموهم، . 

 األمراء وأرسل خمر إلى تقدم المقعد على بالحملة شظب فً من أمر لما حٌدر األمٌر أن فصفتها الٌوم ذلك فً ؼربان قضٌة وأما

 عندهم، عظٌماا  كان بخمخم المعروؾ األمٌر العجم فمن والعجم، العرب أمراء من عدة فٌهم كثرة وكانوا به وصل[ 694/ق] ومن

 السبلم علٌه اإلمام بلػ وقد وؼٌرهم، مطهر بن علً واألمٌر مطهر بن هللا عبد واألمٌر تدبٌرهم، صاحب وهو شلبً محمد واألمٌر

 المجاهد السٌد الؽربً وفً بالكثٌر، لٌسوا جماعة فً قٌضان حصن فً الحٌدانً محمد بن أحمد المجاهد السٌد ؼربان فً وكان ذلك،

 فً علٌه هللا رضوان عواض بن أحمد المجاهد الحاج السبلم علٌه اإلمام فؤرسل بالصابة المعروؾ بٌته فً صبح محمد بن ناصر

 األشرار بعض أطمعهم وقد قٌضان على أصبحوا فلما وادعة، جانب فً وكان لٌل وجه فدخلها األمٌر عٌال قصبة إلى ٌسٌرة جماعة

 فجعلوا -أعلم وهللا- منهم محمد بن ناصر السٌد عم صبح أحمد بن صبلح السٌد أن وٌروى قاسم، عٌال من ورجل عزان أهل من

 األخرى والجهة السبلم علٌه اإلمام عند من ٌؤتً ومن ؼربان ؼارة لٌمنع الواكفة طرٌق قصد من فمنهم جهات، ثبلث من الحملة

ؼربان قصدوا الثالث والفرٌق الحصن، طرٌق قصدوا  

(2/370) 

________________________________________ 

 ناصر بن مطهر المجاهد السٌد أصحابه جملة من وكان باألٌدي، معه ومن أحمد السٌد على ٌقبضون وكادوا بالهزل لٌس أمر فوقع

 قاسم عٌال وبٌن بٌنهم حال قد بمن لهم علم وال وصبروا فجاهدوا األنصار وخلصان المذاعٌر من وجماعة هللا رحمه الحمزي الدٌن

 عٌال من جماعة قٌضان أهل جملة وفً الفجر، طلوع أول فً ذلك وكان ؼربان، فً العمدة وهم عندهم من ٌؤتً ومن األمٌر وعٌال

 على الخوؾ فلحقهم الواكفة لبلدهم تشرعت المحاط على الفجر طلوع مع نظرهم فوقع معه ومن أحمد السٌد عند إلى سبقوا قد قاسم

 ذلك أهل فانهزم فكذلك ؼٌره رمى ثم صاحبه، فقتل بعضهم فرماه الواكفة ٌلً مما قٌضان مؽربة فً األعظم لواهم فوجدوا أهلهم

 لٌس أمر ووقع أوساطهم، من معه ومن هو وأوقع القصبة، من المعتدٌن على هللا وسٌؾ الدٌن شمس الحاج مركز تحرك ثم المركز،

 فً من وكذا قٌضان مقابل فً من فانهزم لعزان المقابلة الظلعة إلى ألجإهم حتى ٌهزمونهم وهم واألمداد الؽوابر وحصلت بالهزل،

 بن صبلح السٌد وقتل كثٌر، جنودهم من قتل وقد أٌضاا  فهزموهم والؽوابر مكنى بنً وؼوابر محمد بن ناصر السٌد ووصل عزان،

 فً برصاصة الدٌن شمس[695/ق] الحاج وأصٌب المراكز، فً بالمعاملة الظلمة خطوط معه وجدوا إنهم: وٌقال المتهم، صبح أحمد

 أمٌر وقتل النفر، المابتً قرٌب العجم من قتل حتى الحق جنود علٌهم تكاٌلت وقد أٌاماا، مرض أن بعد هللا وسلمه بطنه من جانب

 من قتل وقد العفري من أعلى فً حٌدر األمٌر وكان وانهزموا، بؽالهم على حملوه قتله لهم صح فلما شلبً، محمد المسمى العجم

ٌوم فً مؽزاهم وكان خاببٌن، شظب أهل عاد كما وعادوا نفراا  المنهزمة  

(2/371) 

________________________________________ 

 العجم ٌقصدها ولم بعدها ؼربان مرتبة واستقرت ،[م9897 مارس4] وألؾ وعشرٌن أربعة سنة من صفر شهر ؼرة وهو واحد

 وقصدوا ورجبلا  خٌبلا [ عرٌش أبً إلى] للعجم جنود اجتمع القضٌة هذه خبلل وفً الفصٌرة، حوالً إلى ٌقصدونهم السادة كان وإنما

 موضعاا  لهم ولزم أجابه، من فحشد بلؽه قد كان المإٌدي المهدي بن أحمد الكبٌر الربٌس السٌد فٌها والوالً صعدة ببلد من رازح

 من ونحو كثٌراا  سبلحهم من وأخذ ؼفٌر جم منهم قتل وقد هزٌمتهم، على انجلى عظٌماا  حرباا  فؤحربهم ؼٌره طرٌق لهم أنما ٌعرؾ

 الحق، جنود ٌنهزم بعضها وفً المعروفة، الفصٌرة حروب ووقعت العالمٌن، رب هلل والحمد بعدها ٌعودوا فلم ؼنٌمة فارساا  ثبلثٌن

 خمر إلى الظالمة المحطة ٌقصدون أنهم السادة فرجح لهم، والتؤهب الرجٌؾ وكثر ؼربان إلى الؽزو بإعادة العجم إٌعاد كثر وفٌها

 سلك هللا عافاه محمد بن ناصر والسٌد ظاهراا، الناس بجمهور محمد بن أحمد الدٌن شمس السٌد فتوجه ابتداء، الجمعة صبلة عقٌب

 من وقرب حاصرهم من فٌها رتبة على جعل ثم الفصٌرة، طرٌق المقام ذلك فً سبحانه هلل نفسه وبذل لذلك انتدب ممن بجماعة

 معه ومن محمد بن أحمد السٌد لقاء إلى قومهم وجمهور خٌولهم خرجت قد وكان مجال، فٌه للخٌل ٌكن لم حٌث ؼربها من المحطة

 محمد، بن أحمد للسٌد المبلحمون فانهزم المحطة أطراؾ فً الشمس ؼروب قرٌب والبنادق إال راعهم فما الجفر المسماه الظلعة فً

 حتى القلوب واشتدت بعدها، طمعهم فقل أطرافهم فً تضرب والبنادق الشمس وؼربت الخٌل، إال ٌجمحهم ولم جماعة منهم وقتل

تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما الصلح حصل . 

(2/372) 



________________________________________ 

[ وببلده المقعد على االستٌبلء ] 

 قد مرقص من المقعد صاحب الحجاجً القحٌؾ داود بن محمد الشٌخ وكان الجبر، وببلد والموسم ؼربان فً المراتب استقرت ولما

 حصنه إلى وطلع سبحانه باهلل واستعان أصحابه جمع ومبلزمة جهاد أصحابه من وجماعة ولصنوه وله السبلم علٌه اإلمام إلى هاجر

 أمداد طلب وقد تحفظهم متارس لٌلتهم فٌه وعمروا اإلنسان، شخص ٌواري ما فٌه لٌس خراب إذذاك وهو[ 696/ق] المعروؾ

 من وقتل إلٌه، ٌصلون وكادوا فحاصروه حجاج بنً جبل فً التً المحاط علٌه فؤصبحت السبلم علٌه اإلمام إلى وكتب ؼربان

 اإلمامٌة المراتب من الؽارات ووصلت المذكور، الشٌخ من أثراا  أكثر هو وكان الحجاجً صالح بن قاسم المجاهد الشرٌؾ أصحاب

 الفاضل والسٌد حمران محمد بن صالح المجاهد الشٌخ السبلم علٌه اإلمام عند من وصل ثم عنه، فؤفرجوا موهب وبنً ؼربان مثل

 أهل من بعصابة هللا رحمه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد الفاضل الفقٌه ثم بسحلة، المعروؾ المرتضى بن صالح بن مطهر

 وانهزموا طابل على فٌها العجم ٌقع لم قابمة علٌهم الحرب والزالت الشٌخ، ومحل للمقعد مظاهراا  واستقر والفقهاء، السادة من الفضل

 رحمه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى العدل الفقٌه وبقً مواضعهم المجاهدون عاد أصحابه وكثر المذكور الحصن الشٌخ عمر ولما فٌها،

 وكان ونصب، عناء المرتبة هذه فً هللا رحمه وله تعالى، هللا شاء إن سٌؤتً كما إلٌها وٌعود منها ٌخرج وقد سنٌن أربع من نحواا  هللا

 علٌه اإلمام من وطلب المسلمٌن، ٌحرس واللٌل باألجرة، القرآن وقراءة النهار فً للنسٌخ نفسه وٌإجر ٌملكه ما ؼٌر من ٌستنفق ال

على الطٌافة األٌام تلك فً السبلم  

(2/373) 

________________________________________ 

قوله منه بشعر السبلم علٌه اإلمام إلى وأرسل برط، ببلد إلى أوالده : 

ا  ٌا األنجد بتلك أحباب وطول... . المستبعد للنازح مربعا  

أسعد كدارة سرع من والسفح....  وحٌدها الرمضتٌن فً ومعاهداا   

ؼد إلى تدوم سارٌة صوب من....  وأهلها الدٌار لهاتٌك سقٌاا   

أؼٌد ظبً كل مراتع فٌها....  وأعشبت البقاع روت إذا حتى  

اإلثمد كحال عن وأؼنى ربً....  زانه قد مكحبلا  اللحاظ ساجً  

والعسجد لجٌنها لون بنفٌس....  ورفوفها ساحاتها وتقنعت  

وٌؽتدي ٌروح بؤرواح منها....  بنازح السحور نسٌمات أهدت  

تجلدي ذاك عند منً وٌضٌع....  لذكركم الفإاد ٌرتاح فهناك  

أرؼد وعٌش منزله تذكار....  شاقه قد الذي قال ما وأقول  

أرقد لم طٌفكم رجابً لوال....  مبرورة حلفة بوجهك قسماا   

توددي وحسن عهدي على باق....  النوى على المزار طال وإن إنً  

[ 697/ق ] 

المتؤكد مٌثاقنا من مر قد....  سابقاا  حقاا  ترعون فعساكم  

المعهد وذكر بها المقال واطو....  وأهلها الحسان عن عد صاح ٌا  

وؼرد فٌك بملا ثناه واذكر....  الورى مولى مادحاا  مقالك وانشر  

تعتدي هموم نحوي وتعاورت....  لصرفه وضقت دهر راعنً إن  



المورد عقٌب صدري به فرحاا ....  ؼبه فً أرتجً صبراا  أعددت  

مقصدي قصارى بها أنال المولى....  وعطفه اإلله فً رجاي هذا  

والفرقد السما فوق عزماته....  به صعدت من المنصور القاسم  

المتوقد كالكوكب الورى بٌن....  عصره فً ؼدا من المعالً ترب  

منجد أو مؽور من المنى نال....  فضله راج فكل النوال جم  

(2/374) 

________________________________________ 

السإدد ؼرٌب من تمكن حتى....  فعله بصالح ٌسمو ٌزل لم من  

المورد كرٌم بجدتها ابن بل....  العدا سم الندى بحر التقى حلؾ  

مقصدي وٌنجح قسمً لً سٌبر....  أملته إذا مؤمول خٌر ٌا  

أهتدي ال حابراا  وأضحى أمسً....  أضرنً والنواء اؼترابً طال  

األعمد لنصب احتج ولم سقفاا ....  بنى ومن الهدى فتق من فبحق  

الملحد لهام دامؽة ؼراء....  آٌة من كم األفق بٌن وأبان  

الجلمد صمٌم من ماء وأسال....  صنعه عجابب من بدٌعاا  وأرى  

هدي بفضلهم إذ آدم كلمات....  أسمابهم من األشٌاخ والخمسة  

ترددي وعشر أو شهر فرد فً....  مطلبً هً بزورة سمحت إال  

أعتدي ال فإننً ضربت فإذا....  ٌعتدي ال موعداا  لعودي واضرب  

صدي إذا الفإاد ٌجلً لً ماذاك....  النوى من كالحدٌد ٌصدى فالقلب  

أتلد وملك آمال وبلوغ....  طٌب عٌش خفض فً ودم واسلم  

األسود البهٌم فً برق ماالح....  وآله النبً على الصبلة ثم  

فقال علٌها بالجواب حضرته بعض أمر السبلم علٌه اإلمام علٌها وقؾ ولما : 

المستبعد النازح فإاد ٌشفً....  الهمد والطلول المعاهد ذكر  

المعهد نحو تحن تزال إن ما....  مهجة منه التذكار وٌهٌج  

المتبلد الحابر بكاء ٌبكً....  متبسماا  الحمى برق رأى وإذا  

[ األملد كالقضٌب هٌفاء كل من....  خرابداا  الدٌار فً تذكر وإذا[ 698/ق  

المتردد الهابم مثل وٌصٌر....  عقله من بقٌة منه ٌبق لم  

األؼٌد الؽزال مؽازلة وإلى....  وقربه اللحاظ ساجً إلى شوقاا   

(2/375) 



________________________________________ 

ٌحمد لم ما األشٌاء من ٌدع....  النهى ألولً فتنة التذكر إن  

بمنجد طٌؾ كوصل الحسان وصل....  فإنما الحسان عن عد صاح ٌا  

المقعد جناب وجنابها....  بً عد راكباا  ٌا وقل ذا دع  

المزبد العلوم فً الؽمطمط ٌحٌى....  المنتقى الهمام العلم على وانزل  

العسجد عقد مثل نظامك وافى....  له قل ثمة علٌه السبلم واقر  

وزبرجد آللً سموط فإذا....  وقرأته ولثمته ففضضته  

الموعد قدر األهل نحو والعذر....  الهوى من شرحت ما فٌه وعرفت  

مقصد أعظم هللا رضاء لكن....  بؽٌة عندي رضاك إن تاهلل  

ٌقتدي المراتب فً بفعلك كل....  قدوة أكبر وأنت اعتذرت فإذا  

المعتدي داء لحسم الرجاء فمن....  مرابط خٌر وأنت اعتذرت وإذا  

المفسد العدو نار بها ٌطفً....  ؼارة المهٌمن من لعل فاصبر  

معربد لكل معجلة منه....  بنقمة الضبلل أرباب وٌبٌد  

ا  ٌا محمد الهاشمً كصبر صبرا....  محمد النبً علم وارثا  

سٌد من منهم تؽرب فلكم....  المصطفى النبً أبناء وكصبر  

مهند كل بحد الضبلل أهل....  ونابذوا والبنٌن المنازل تركوا  

معدد كل تعداد على فاقت....  محامداا  الجمٌل الذكر من فحووا  

ملحد من نابذوا قد فكم منا....  هم شٌعتنا إن منا وألنت  

الحسد قلوب مشجٌة بالقول....  وبؤلسن ورماحهم بسٌوفهم  

موحد لكل ؼداا  الشفٌع وهو....  الورى خٌر أحمداا  ترافق فؽداا   

المورد عذب الطعم لذٌذ صاؾ  ....  بمشرب النبً حوض من وتفوز  

مقعد من ٌاله المهٌمن عند....  بمقعد الحسان الحور وتزوج  

(2/376) 

________________________________________ 

قوله ومنها : 

المولد كرٌم فتى كل ٌنسٌك....  متفضل ماجد شٌخ ولدٌك  

[ والمحتد فرعه فً مشبه من....  ماله محمد داود ابن ذاك[699/ق  

األتلد والفخار المكارم أهل....  وقبٌله محمد در هلل  



(2/377) 

________________________________________ 

[ مرقص حرب ] 

 لٌسوا بقوم المشرق جهات من ؼربان إلى تعالى هللا رحمه عواض بن أحمد الدٌن شمس الحاج وصل مرقص حروب أٌام وفً

 أعلى فً وكان والمقعد، الموسم مرتبة بٌن ما الثاجة وادي إلى وتقدم نفر، ستمابة نحو معه صار حتى ؼربان حشد ثم بالكثٌر،

 من قرب حتى نهار آخر تقدم ثم كمٌناا، أعبله وجعل حاصرهم، من علٌهم فجعل العبرٌن ٌسمى موضع فً العجم من رتبة الوادي

 ٌعنً لهم انهزموا ثم جماعة، فؤصابوا بنادقهم فً بما فرموهم المجاهدٌن على وحملوا السودة من الترك فخرج الناس، أول الجبوب

 علٌهم عطؾ ثم كذلك، فكان الثالث وثار انهزموا ثم جماعة، وقتلوا كذلك فرماهم األول الكمٌن فٌهم ثار الحموهم فلما الحق جنود

 وعاد المقتلة بهذه هللا أظفره وقد الحاج عاد ثم رأساا، وثبلثٌن خمسة منهم واحتزوا وجرحاهم، قتبلهم أكثر على فاستولوا المجاهدون

أحد منهم ٌقتل ولم المجاهدٌن نصر سبحانه هللا ألن ذكرها اشتهر مما وكانت المشرق، . 

(2/378) 

________________________________________ 

 الطرقات، لهم تحفظ رتب وإلٌه الظفٌر أولها مخالٌؾ، من الخشب جانب إلى حجة ظفٌر من تعداها وهذا متقابلة المراتب وبقٌت نعم،

 موهب بنً من الموسم ثم والعمشة، وبداد عتاد فً شظب خبر ثم وظلٌمة، سنجدا جمٌمة ثم كذلك، شاور بنً أسفل من( نٌسا) ثم

 وفً ؼربان ؼربً ثم واألطراؾ، الطرٌق تحفظ صؽٌرة رتب وإلٌهما والحمراء، المقعد مرقص ثم أطرافه، تحفظ رتب وإلٌه

 كقٌهمة وادعة وأعالً صرٌم، بنً من مالك بنً فً ثم والقصبة، والواكفة ونعمان قنصان وحصن والصابة، وسابل المواجل

 بٌت ثم أربع، أو مراتب ثبلث الصٌد وجانب الشمس، وقاع جبر بنً من وبتان مرهبة من الدحضة ثم قٌس، بنً ثم والعفٌرة،

 عمرو جبل حجة فً العجم من المراتب هذه وٌقابل الزٌادي، خشب ببلد من إلٌه وما األعور بنً ثم أٌضاا، الصٌد من والمحم القدٌمً

 الجبل وفً السودة، شظب وفً األعرام حٌش وبنً قدم ببلد وفً وعزان، وصبرة قٌدان عفار ببلد ومن إلٌها، وما والمصنعة وماذن

 وما الفصٌرة ؼشم وفً رتب، المٌقاع ببلد من العرضً وفً كذلك صؽار ورتب األقرح وسٌد وشعر، وذبٌل والظبلعة الظهراوٌن

بالصلح هللا فتح حتى اآلخر هزٌمة فً الفرٌقٌن[ :69/ق] أحد ٌطمع ولم تقدم ما مقابل إلى كذلك ثم ورتب، مقدمات خمر من إلٌها . 

(2/379) 

________________________________________ 

[ الصلح سبب ] 

 باشا بمحمد الروم سلطان فعزله لمواالته، والعجم العرب من وكثٌراا  شلبً هللا عبد وقتل لوالٌته عاد باشا جعفر أن تقدم قد أنه وسببه

 صفر واألمٌر الظواهر فً حٌدر األمٌر مثل خواصه نشب وقد ذلك له صح فلما تعالى، هللا شاء إن قرٌباا  سٌؤتً كما مصر من أرسله

 أصحابه استخراج من ٌتمكن وال تقدم ما مثل أثره فً والفتنة ٌسٌر أن وخاؾ وخاصته، ممالٌكه جملة فً وهما صعدة فً إلٌه ومن

 أهل فطلب شلبً، هللا وعبد باشا إبراهٌم بمال وٌطالبه للعسكر ٌتركها وخزانة الحساب منه فٌطلب محمد الباشا وصل وقد إال

 وقال إلٌه، فطلبه السبلم علٌهما اإلمام بن الحسن سٌدي ٌعنً اإلمام ابن الخطاب له ٌفتح أنه بعضهم علٌه فؤشار أصحابه من المشورة

 سالماا  صعدة من صفر األمٌر وٌخرج الصلح ٌحصل فإن متولٌاا  األبواب من باشا واصل وأنه وبٌنه بٌننا ٌصلح أبٌك إلى تكتب: له

 فاعتذره قال، كما أو الروم إلى معنا حملناك إخراجه من أبوك ٌمنع أو شًء فٌه باهلل والعٌاذ ٌجري وإن وكذا، الٌمن فً أبقٌناك

 علٌه اإلمام إلى كتب مكانه عاد ولما ترون، ما فافعل رأٌتم قد وحٌث ٌدي فً لٌس واإلمام واحداا  نفراا  ٌدك فً بؤنً علٌه هللا رضوان

 من الحمراء مرتبة فً معه إقامتنا أٌام هللا رحمه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد المجاهد العدل الفقٌه أخبرنً كما السبلم

 أنشدناه، شعر هً وإذا علٌها وتجٌب ٌحٌى فقٌه ٌا هذا تقرأ: فقال ٌقلبها، ورقة ٌده وفً السبلم علٌه اإلمام إلى دخل إنه: قال مرقص،

قوله وهو أٌضاا  ؼٌره ٌد فً ورأٌناه : 

أجردا سوٌاا  سببلا  له فاسلك....  مورداا  أعذب الصلح إن موالي  

(2/380) 

________________________________________ 



الصدا عن المسلمٌن ظماه ٌروي....  كً صافٌه فً الحلم دالء أرسل  

مرقدا والسماحة ٌمنح والرفق....  مانحاا  فٌه القسط رفٌق واجعل  

ٌبردا كٌما اإلسبلم ساحة فً....  وزفرها الحروب حمى أقتابه  

فردا ال شفعاا  الجماجم فترى....  شرارها ٌرؾ ناراا  به أخمد  

الجلمدا تذٌب فتناا  به اسكن....  وحزنها الببلد سهل به أؼمر  

الندا ٌوم وفً الدنٌا فً تجزاه....  لصالح العٌون قذى على أؼمض  

مرشدا تشاور إذا تعدمن ما....  إلٌهم واصػ األحبلم ذوي شاور  

[ وأفسدا األنام ذا أوهن والحرب....  صبلحه لؤلنام فٌه فالصلح[ ;69/ق  

موسدا التراب فً قتٌل ولكم....  مكبل الحدٌد فً أسٌر من كم  

ومبددا ومشرداا  متهدماا ....  جمعه نسؤل وهللا ؼدا فلقد  

وتوددا وعطفة بالمسلمٌن....  محمد ابن ٌا اللوم عداك رفقاا   

تحمدا كٌما اإلصبلح بجبابر....  شقها فاجبر اإلسبلم عصا هذا  

مقٌدا بالمراد شداا  ٌظفرك....  وقته واؼنم الحرب رحى سكن  

مسعدا تؽد العذال عن واعرض....  قلته فٌما النصح بقول واعمل  

لترددا أسواحه فً للكرماء....  فإن الوزٌر المولى واستكرم  

الندا منه ابتدى إذا للمستكٌن....  مسهل لضعؾ ال جناب وله  

تجلدا أتاه لمن القٌاد صعب....  صعوده ٌرام ال جناب وله  

سجدا خرت الشهب عوالً وله....  مذلبلا  الشرود الصعب له وترى  

فٌجتدا ٌمن ٌمن لذي ٌمناا ....  أقٌاله من السلطان اختاره  

وارتدا تؤزر ملبسها فبزٌن....  فٌهم للوزارة أهبلا  ورآه  

الفرقدا ٌسامً زلفاا  به ٌعلو....  سمكه رفٌعاا  مجداا  له فبنى  

(2/381) 

________________________________________ 

أعبدا السعادة عتق دنت ولها....  العلى أفق فً تختال ؼدت وبه  

أحمدا وصٌه عن ٌراها لكم....  ذمة ٌراعً بؤن الجدٌر فهو  

وتبلدا الونى لحلم صفحاا ....  عنكم بحسن أؼضى وبمثله  

السإددا ٌزٌن حلم عن والصفح....  تكرماا  ٌرٌك عز عن فاللٌن  

المهتدا ٌرٌك سبروتاا  فاجعله....  ناصحاا  شور خٌر محضتك إنً  



مفندا ٌصٌر أو ترددنه ال....  مبشر بوجه   عنً وتلقه  

ومصفدا ؼدت إذ اإلصابة شرؾ....  عالٌاا  تراه رأٌاا  تحقرن ال  

المعمدا ٌبٌن نظر له ٌجري....  خطوه تقاصر قد منٌع فلكم  

أبلدا أعمى الوضاح عن ٌؽدو....  مرحل الوساع فً طرٌق ولكم  

أوبدا نجم الدهر مر دام ما....  دابم عٌش رؼب فً ودم واسلم  

أوصدا بالحماٌة عز سور فً....  كرامة رٌاض فً من رحب فً  

 بل -علٌه هللا رضوان الحسن سٌدي ٌعنً- القابل[ 644/ق] أنه أعلم وال السبلم علٌه اإلمام عن نٌابة علٌها فؤجبت: ٌحٌى سٌدنا قال

قوله وهو أبٌاتها وعدد ذلك وزن على الجواب فكان إلٌهم، المتوددٌن صنعاء أهل من أنه ظننت : 

ا  ٌا الهدى ٌبؽً لمن عندي الهدى إن....  مرشداا  النصٌحة محض مانحا  

ٌقتدى وبنورعدلً الحشا ظامً....  بها نروي نجاره نحن والحلم  

الردى عن المسلمٌن كل ونذود....  به ٌسطى إن األسبلم حمى نحمً  

العدا زعم وإن قلنا ما والقول....  لها نجنح ٌدعوننا إن والسلم  

ٌهتدى الرجاحة ذا ٌا وبهدٌنا....  ظلمه فً الورى ٌؤوي فبعدلنا  

والندا فٌنا الخٌر كل وخبلل....  سماتنا فهً واإلنصاؾ والرفق  

(2/382) 

________________________________________ 

تبددا ٌرٌد من عنه ونذب....  سلكه ونحكم ننظمه والدٌن  

مفسدا مخبلا  خرىاأل فً كان إن....  أقبلت هً وإن الدنٌا النقبل  

ٌجحدا لن وفضلنا الوصً ومن....  المصطفى أبٌنا على الوراث ولنا  

أحمدا شرٌعة ناوى لمن إال....  الدماء سفك من كان ما وبكرهنا  

مقصدا أحسن الحرب نار وخمود....  ممكن بؤٌة نرضاه والصلح  

المدى عرق ٌهتدي لم من ونذٌق....  الورى ؼوث فإننا نظاع فإذا  

واإلبتدا االنتها فً أفعالنا....  فً الرحمن رضى إال نبتؽً ال  

فردا ال شفعاا  الجماجم تدع....  كرة كم األعداء على ولنا  

المدا طال وإن تؤتً ولطابفاا ....  إعانة نستمد المهٌمن ومن  

الخردا وهذا فرحاا  ٌرتجً ال....  راحة فً وقتٌلنا وأسٌرنا  

محمدا النبً صدقت كنت إن....  بٌننا ٌحكم هللا كتاب هذا  

ا  العباد رب....  له ومن المطاع األمر له ذا من ومسددا موفقا  

اعتدى فقد حكمنا تعدى ولمن....  النجا سفن أننا علمت ما أو  



ا  ٌا تحمدا أن زلفة بذلك تبؽً....  سفاهة الطؽاة صنم مادحا  

سجدا الكواكب لك جعلت علجاا ....  فاسقاا  مدٌحك فً وحٌك أطنبت  

عامدا بؽٌاا  الرحمن عرش وتهز....  خالقاا  وتؽضب مخلوقاا  أرضٌت  

سدى ٌتركه هللا أتظن....  مهمبلا  وعاش الطاؼً طؽى وإذا  

اعتدى إن وما فٌنا للمصطفى....  ذمة وراع أؼضى قد وزعمت  

[ 649/ق ] 

الٌدا وال اللسان كؾ وال أكبل....  محمد ذمام راع ما هٌهات  

وسواعدا للعدا جماجم صرتم....  رماحنا وسمر منا سوار ولوال  

(2/383) 

________________________________________ 

معاندا تصٌر دم من وتعل....  قانٌاا  نجٌعاا  األعداء من نهلت  

تعبدا لٌس األذقان بها خرت....  ومواطناا  وقابعاا  علمت ما أو  

مصفدا وذاك أنكال وأسٌر....  معفراا  الرؼام فً تراه هذا  

أجردا بقاع أسناؾ وبسفح....  سامك ووقعة الزهراء عن اسؤل  

الموعدا ٌخونوا فلم كالواعدٌن....  نحبهم لٌقضً عرو إلى وأتوا  

أحصدا زرع مثل تراهم صرعاا ....  أصبحوا الذواهب وادي وعقٌبه  

الردى فٌه فشى لقد والفٌاشً....  سعودهم نجوم ؼربت وبؽارب  

بدا مما عدا فما ٌحجمون أو....  قابل فإنً صلحاا  ٌقبلوا إن  

 تقدم قد علٌه هللا رحمة الذماري محمد بن عامر الدٌن جمال العبلمة وسٌدنا إال الناس عرؾ فما سراا  الصلح بهذا المكاتبة حصلت ثم

 الببلد فً راٌاته استقرت حٌث السبلم علٌه لئلمام سنة صلح وعقد صنعاء وصل فلما جعفر، الباشا وتحلٌؾ الصلح لعقد صنعاء إلى

 سنة رجب شهر من الصلح عقد وكان صنعاء، أعلى عصر رأس إلى وحضور الحٌمة وببلد صعدة ببلد ذلك فً فدخل تقدم، حسبما

 خرج من السبلم علٌه اإلمام وأرسل ،[م9899 أؼسطس] وألؾ وعشرٌن ست سنة رجب إلى[ م9898 ٌولٌو] وألؾ وعشرٌن خمس

 العسكر معه وجعلوا أمرابهم، من هو إذ المإٌدي الحسٌن بن أحمد بن صبلح األمٌر إلى صعدة والٌة الباشا وجعل صفر، األمٌر مع

 محاطهم جمٌع على جعل وقد صنعاء إلى صفر األمٌر خرج ولما فارس، مابتً ونحو النفر األلؾ من قرٌب وهم صعدة فً الذٌن

 صنعاء وتسلم باشا محمد قبل من متسلم ووصل حٌدر وزٌره واستخرج وملوكهم عظمابهم من وهو بخمخم المعروؾ محمد األمٌر

المذكور جعفر وعزم . 

(2/384) 

________________________________________ 

ٌقتلنً لم إذا الٌمن فً ٌتركنً أنه أصدق كدت وما: علٌه هللا رحمة الحسن موالنا قال . 

(  صبلح بن سعٌد العبلمة سٌدنا قرابة إخوانه من وجماعة بقاه هللا أطال الهبل جابر بن علً الدٌن جمال الفاضل العالم الفقٌه وأخبرنً

 أنه صنعاء من وصل كما هللا رحمه عامر وسٌدنا الصلح هذا وانعقاد باشا جعفر عزم أٌام باهلل المحروسة شهارة فً كان أنه الهبل

 فٌه، العهد من أعطاه ما نقض وأنه الروم، إلى هللا رحمه الحسن[ 644/ق] موالنا حمل على عزم الباشا أن السبلم علٌه اإلمام بلػ



 ٌعزم: لهما وقال علٌهما، هللا رحمة عامر القاضً سٌدنا مع طلبه ثم الشجن، من قدره ٌقادر ماال معه وحصل السبلم علٌه اإلمام فقلق

 القشعمً هذا وكان القشعمً، كصفة فٌه من خوالن من وتجدون أوالده على طابؾ أنه على خوالن ببلد إلى الساعة هذه فً أحدكما

 من وجدتم فإذا لذلك أحكامه صفة ٌطول مما أمكنتهم إلى الملوك على وٌدخل صنعاء قصر فٌدخل الخلوس صفة من الشارق من

 الرأي وهم هو وقلب المشارق، جهة فً وٌخفٌه وقٌده هو فٌحتمله هللا، حفظه حسن الولد على ٌدخل فلعله مسٌرهم مع محطتهم ٌدخل

 هللا واستخر الشٌطانٌة الوساوس من باهلل واستعذ باهلل ثق: كبلهما قاال أو هللا رحمه سعٌد سٌدنا حً فقال الشدٌد، القلق مع ذلك فً

 به ما سكن قد به وإذا علٌه فدخلنا إلٌنا أرسل اللٌل آخر كان فلما: القاضً فقال: قال هللا، شاء إن الؽد فمن الرأي من لك بدا وما

 ذلك بها هللا ٌفرج رإٌا وأستروح أنام أنً وعالجت الحال تلك على وأنا عندي من خرجتما: قال لنا، مبشراا  بوجهه إلٌنا وانطلق

بها اللهج فمن بشرى علً ٌفتح مبشراا  فرأٌت خفقة فؤخذتنً  

(2/385) 

________________________________________ 

 آٌة أو وأهلك منجوك إنا تحزن وال تخؾ ال: فقال قوله نحو من به بشرنً ما استمكلت الثالثة ثم مرتٌن فاستٌقظ كبلمه تمام قبل أتكلم

 السٌد إال للشعر القابل أن ٌظن وال الجواب اقتصار من هللا رحمه صبلح بن ٌحٌى سٌدنا حكاه ما ذكرت وقد( -منً السهو- هذه شبه

 ولما قال دنٌاهم، العجم لملوك ٌحسن ممن مثله أو مقوالا  فصٌحاا  وكان صنعاء، فً العجم مع الصابر الحوثً هللا عبد بن محمد

 إذا هللا رحمه سٌدنا وكان وطرحوه، تركوه الحسن سٌدي من أنه األصحاب عرؾ ولما الحوثً، إلى ونسبوه األصحاب تناقله أفرؼته

 فً محبباا  الهمة عالً الرجال أبً بن هللا عبد بن الهادي العبلمة القاضً حً وكان كثٌراا، وحولق تؽٌر الجفاء من فٌه وما ذكره

 وجوابها القصٌدة هذه فؤرسلوا السبلم علٌه اإلمام مجلس فً تحصل فابدة بكل ٌراسلونه السبلم علٌه اإلمام أصحاب فكان الناس

 موالنا وأوقؾ فنقلها، صنعاء فقهاء بعض القصٌدتٌن على فوقؾ صنعاء فً ٌجلد بؤن أمر الصلح حصل ولما له، مجموع فً وعلقها

 فً كان لما هللا رحمه الهادي القاضً علٌه الجواب متولً أنه وفهم قصٌدته، على الجواب وعرؾ لٌتحفه علٌهما هللا رحمة الحسن

 فٌها وله عامة، والٌته هللا رحمه[ 645/ق] القاضً وكان مرارا،ا أمره أهمل وأنه لشًء أمره من كان ما قبل ٌتهمه وكان كتابه،

 قصٌدته ظهرت حتى الشدٌد التؤلم لذلك معه فحصل وخاصة، عامة الناس فً معظماا  وكان للمسلمٌن النفع ظاهرة حسنة أخبار

هذه وهً وإخوته والده إلى ووجهها نفسه فً وقع ما عظم على ٌدل ما وفٌها الهمزٌة، : 

الخفاء ثم الوصال تولى قد....  والجفا ثابت الهجر هو قل  

(2/386) 

________________________________________ 

الحماء القطاع من واستبحت....  اطبلعاا  ٌرام ال الوصل خطر  

هضباء األسى من لً انتدب....  قطاع من أعلماا  جرت كلما  

الخطباء له أعٌت لخطب ٌا....  وسجن اؼتراب مع أصروفاا   

الوفاء وؼاض كٌسانه فاض....  عقول فٌه تحار لدهر ٌا  

التواء الهموم من وعلٌها....  إال قط لذٌذة آنًر ما  

انبراء نداه عن وألهلٌه....  مناد   مضامً إلى لدهري ما  

اللواء وضاع الوالء فٌه ضاع....  سقاه األنام بدا فاؼتراري  

هباء فٌه الخٌال ذاك إن....  صدق شخص لناظري تراءى كم  

الحماء منه ٌبوح حمٌماا  أو....  حلٌبل إال تراه خلٌل ال  

السبلء فمما البكاء أستطٌب....  دعنً عاذل المبلم فعبلم  

شجاء الحبٌب عن عراه من....  تلح كٌؾ الشجى عن خلو أنت  



الؽفاء عنً وند لٌلً طال....  فإنً علبلنً خلٌلً ٌا  

ذكاء وأٌن الوفاء صبح أٌن....  جواباا  أصدقنً باهلل لٌل  

الفداء فمنً الفدا ترٌد أو....  منا والشمس الصباح قٌد فك  

الحٌاء فٌه الوجوه ترى إذ....  وأراهم برإٌتً أصناي كً  

البقاء فٌه العتاب قول إن....  وداد ذي عن الوداد أبث كً  

قفاء ودي ووطعم استتار....  اصطفابً مذاق عندهم ٌطب لم  

والخفاء عنكم الستر برح....  ذهاب التعامً من لً كذا كم  

نجباء وصفوة سراة بل....  أصبلا  األشابٌه من ٌكونوا لم  

علماء تكرماا  حلماا ....  كرماء أعزة رإوساا   

عمٌاء محبسً فً ورعاتً....  مصابا مصابً لدى لحق ما  

[ 646/ق ] 

وهاء وتاء باء فرجاي....  فٌكم التجمع لذا ترونً لم  

(2/387) 

________________________________________ 

راء ووصلً واصل منكم....  وخلٌلً ودادكم ود أي  

صعداء لهجركم وانتفاسً....  عنه دمعً ففاض وصلً جؾ  

الرواء الوجوه عن تجلى قد....  ومنً ترؼب أنتم ناعم  

كساء السقام من وعلٌنا....  وؼدو روح النعٌم فً ولكم  

األصفٌاء ٌخبر فبحبسً....  بحبس خصصت إذ تناسوا ال  

واآلباء والبنون تبلها حٌث....  مكانً وضٌق وحدتً تذكر  

الخضراء النعمة سباغ من....  المعنى ذكر حصول لبعٌد  

إلقاء وضعتها فحنانً....  خطوب من تجرعاا  اشتكابً ما  

والضراء البؤساء كعلٌة....  إذ رفعتً مبلزم عنابً بل  

ؼبراء محالة وكستهم....  سقماا  الخصاصة من أطعمتهم  

األرجاء لقسمه تتدانى....  نحل ترجٌع بالحنٌن لهم  

الرجاء وفٌه اللجاء وإلٌه....  وانتجاعً مفزعً هللا فإلى  

وفاء وعد لئلله بذا....  ٌسرٌن العسر ذا بعد هلل إن  

العلٌاء له دنت بإمام....  انتفاعً الرحٌم الرحمن فمن  



واألسماء السمة واستطاب....  وفخراا  فرعاا  فطاب أصبلا  طاب  

واآلباء األمهات حبذا....  والسنة التنزٌل حجرة  

واألقواء الرسوم طمستها....  علماا  أنشرت الرسول آلل كم  

انتشاء ففٌها تحقٌقها فٌك....  صور نفخ هدتك فئلسرافٌل  

الحمبلء بها رهرهت بدعاا ....  قبض علمك ولعزرابٌل  

واإلفناء الممات واؼتشاها....  خلداا  ٌؤمل الهوان فنعتها  

السماء فؤٌن السماء فً أرضها....  اهتمام نفاها خطة لها ٌال  

األنبٌاء مناطه فخر وصؾ....  ونثر نظام فً ٌسطاع كٌؾ  

ازدهاء األنام على لً به من....  واستنادي ووالدي إمامً ٌا  

(2/388) 

________________________________________ 

الظلماء دجى إذا واستضابً....  وحصنً ذخري وفٌك أصلى منك  

والعناء إجابتك سرٌع فً....  انتصافً فً أناتك بطاء لٌس  

[ 647/ق ] 

والبعداء األدنون وٌصطلً....  زند فٌك آلملً ٌكبو كٌؾ  

الدواء ٌدٌك فً ولسقمً....  سقم األقارب من لٌتنً ما  

األعضاء لها وهت وخطوب....  جٌوش بً تولعت أنً ؼٌر  

والبرحاء السهاد وندٌمً....  ساق   والكآبة الضٌم كؤسً  

الرماء الجهات من ٌحتوٌنً....  نصاا  المهانة لدى تدعنً ال  

اآلراء ترى لو تعٌٌك لٌس....  بسٌر اعتنٌت إذا فخبلصً  

والعطاء حٌاربً وصلً أنت....  وقطعً لكسري ومن لفقري من  

الشعراء تقوله بمقال....  منادي ارتجاك إلى حالً شرح  

داء القلب فً علٌك ٌخفى لٌس....  طبٌبً وأنت علتً هذه  

اقتضاء وهً إلٌك شكواي هً....  شكوى أبثك أن الفوز ومن  

 علٌها بالجواب هللا عافاه سبلمة بن محمد بن علً الدٌن جمال األدٌب العبلمة الفقٌه السبلم علٌه اإلمام أمر القصٌدة هذه وصلت ولما

قوله وهً مثلها همزٌة بقصٌدة فؤجاب : 

الظلماء دجى وقد تؽنت إذ....  ورقاء حمامة أرقتنً  

والشجاء الهوى لها فتداعً....  بحزن وناحت شجوها بكٌت  

سواء فٌه فهن لبكاها....  شجواا  الؽور حمابم وتباكت  



األصفٌاء وهكذا فؤجبنا....  وبعد اؼتراب على ناوحتنا  

هطبلء ومقلتً حٌن كل....  فترانً مثلها بالشجو نحت  

حمراء وعبرتً واشتٌاق....  شجو ذات مدامعً أنً ؼٌر  

وطفاء ؼمامة حكته ما....  بدمع العداة أعٌنً أنصفت  

(2/389) 

________________________________________ 

داء صاح ٌا األشواق ودخٌل....  دخٌبلا  منً األشواق داء صار  

البرحاء تشفه ولقاء....  مزاراا  الحبٌب من أتمنى  

الثواء منه ٌمل ثاو رب....  طوٌبلا  زماناا  األسا ثواه قد  

انقضاء طوله بعد له هل....  وؼرامً تشوقً شعري لٌت  

انجبلء النوى ظلمة ومن....  الهجر ألم من شكوت لماذا هل  

والرفقاء األحباب كهذا ما....  عمٌد بصب رفقاا  خلٌلً ٌا  

[ 648/ق ] 

الصداء القلوب عن ٌتجلى....  عوداا  وصلك ٌحب من على عد  

الشفاء منك ٌستفاد فٌها....  أنس ذات بزورة لً أنعمن  

جفاء منه والح زمان من....  داع للهجر دعاك إن تطع ال  

وفاء لصب بها ٌراعً ما....  بهجر تدعو الزمان فصروؾ  

والبهاء السنا له وصفاتاا ....  طبعاا  الحسن له نظم شجوي زاد  

السماء فٌه بهن تجلت قد....  ولكن كالدراري بل كاآللً  

البلؽاء له عنت وكبلماا ....  نظاماا  رأٌت مثله ما قط  

الحٌاء هناك جاده وقد....  الصبح فً ٌفتر الربٌع روض مثل  

رواء علٌها وأفنانه....  ألوانا تؤلق أزهاره فهو  

العلٌاء بفخره وتحلت....  جمعاا  المحامد أكمل من نظم  

الدنٌاء به أشرقت ومن....  الفضل وذي واألنام الدٌن شرؾ  

خٌبلء تهزه وابتهاجاا ....  اختٌاالا  ٌزهً وهو الدٌن وؼدا  

السناء فراق به ٌتحلى....  در عقد له ؼدا مذ ضاحكاا   

ذكاء منه تؽار وفخار....  جلٌل فضل األنام فً له من  

والعبلء الوراء فً الفخر وله....  وأضحى أصبلا  وطاب فرعاا  طاب  



والثناء فٌهم المدح فله....  السجاٌا كل منه الناس حمد  

(2/390) 

________________________________________ 

األدواء له أعٌت وصروؾ....  دهر نوابب من فٌه ٌشتكً  

األعضاء له ذابت وشجوناا ....  شجواا  حركت اإلمام سلٌل ٌا  

صهباء مدامة حكته ما....  بنظم طراا  القلوب وأذبت  

اءواألنو األمطار حكته ما....  ؼزٌراا  دمعاا  العٌون وأفضت  

واإلؼفاء منه النوم ٌسلب....  مقال كل لٌس ٌكون هذا مثل  

وضناء وكربة وعناء....  حزن منه مهجة كل فدعنً  

األصناء هم كما وعتٌدك....  عسٌر هم منه وألصناك  

شهداء له وهم عٌاناا ....  الدهر بره من ٌنسون تراهم ال  

الصحراء لقطره تتباكً....  دموعاا  ٌنبذون ٌزالون ما  

وجواء وحسرة والتفات....  التهاؾ علٌك لهم حٌن كل  

[ 649/ق ] 

رداء علٌها ما الشمس وهً....  شؤناا  الشمس هو من ٌنسون من كٌؾ  

الوطفاء به ألوت بدر مثل....  سجن ٌحب ؼدا من ٌنسون كٌؾ  

ببلء لنا مثله حكى ما....  أسٌراا  فٌه ؼدٌت ٌوم أي  

وارتقاء سما مفخر لهم....  والفخر المحامد جامع ٌا أنت  

عطاء منه فالصفح لحقوق....  اقترافاا  إلٌك جاوزوا فإذا  

الكرماء ٌفعل قد هذا مثل....  اؼتفارا الكرٌم سترك أسبلن  

عناء فٌه وحل قلب كل....  أشجى عتبك بؤن أفترضً  

ببلء منه لؤلنام وؼدا....  ٌوماا  جل الذي ٌومك من كٌؾ  

ا  الدٌن وترى وذواء له أسى عراه قد....  دمعاا  منه باكٌا  

والذكاء الحجا له من ؼدا ما....  جمٌبلا  فعلت لو دهر ٌا لٌت  

حمراء لهم دار حوته قد....  سجن أي قصره فً سجن تحت  

حراء صبابة وعرته....  شوقاا  ٌلتاح بات اللٌل سجى إن  

(2/391) 

________________________________________ 



العزاء وتم الرجاء من قل....  ضٌاء واستبان الصبح بدا أو  

رجاء كل قبل هللا فً لك....  صبراا  بالفضل اإلمام سلٌل ٌا  

والضراء البؤساء وتزول....  وثٌقاا  عقداا  ٌحل فعساه  

واإلعطاء النوال وذاك....  نهوى ما وأبلػ نرتجً ما فهو  

األهواء بها لنا تتدانى....  علٌنا تعود عطفة واعطفن  

شعواء له ؼارة تحتها....  بإس بعد له نظرة فلكم  

واللجاء انتجاعنا إلٌك....  مرجو خٌر ٌا الفعال كرٌم ٌا  

األمراء له تعنو أمٌراا ....  السجن فً المقٌد لٌثها خلصن  

العطاء أتاها وقد فؤعدها....  صفراا  نحوك تمد كفوؾ كم  

واألوصٌاء األنبٌاء منهم....  حقاا  الوسٌلة نحوك جعلوا  

الزهراء والبضعة طالعات....  ونجوم أكارم آل ثم  

كساء النبً مع حواه من....  أعنً البر وصنوه وحسٌن  

البؤساء تزحزح قد فبهم....  جمٌعاا  زٌد وآل زٌد ثم  

الدراء للمسلمٌن هو ومن....  البر والدك األنام وبمولى  

[ :64/ق ] 

والؤلواء الضراء بدعاء....  وٌكفى الخطوب تنجلً به من  

األنبٌاء لنا قدماا  حكتها قد....  صفات فٌه الرحمن أرانا من  

واألعماء الضرٌر ٌبدٌه....  وٌشفى المرٌض األكمه ٌبرئ  

ا  أبداا ....  تحصى لٌس فضابل من له كم إحصاء لها دابما  

الظلماء به تجلى معافاا ....  الدهر أبد على نعمة فً دام  

بكاء له عارض وبكى....  برق الح ما السبلم وعلٌه  

صباء وهبت شارق أضا ما....  خصوصاا  منً السبلم وعلٌك  

حٌاء ؼمام من الصبح جاده....  بروض صباحاا  سرى كنسٌم  

(2/392) 

________________________________________ 

العصماء الفرٌدة زٌنته....  سلكاا  ٌنظم للدر كفرٌد  

وسناء ضاحك افتر ما هللا....  رسول تؽشى اآلل وصبلة  

ونجاء سفٌنة ومنهم....  األرض أنجم منه اآلل وكذا  



 ذكر عمره هللا أطال الدٌن سعد بن أحمد الدٌن صفً العبلمة القاضً أخبرنً كما صنعاء علٌه هللا رحمة عامر سٌدنا وصل ولما

 الكبٌر، الصلح لعقد صنعاء دخوله مع عرفاه وقد عنه عامر القاضً وسؤال هللا رحمه الدٌن سعد العبلمة القاضً حٌدر ووزٌره الباشا

 لما الهجر من هربوها أنهم قضٌة ولها الدٌن، سعد القاضً كتب وسفٌان العصٌمات ببلد بعض من لنا حصل قاضً ٌا: حٌدر فقال

 علً خفً قضٌة فٌها فوقع هللا رحمه المسوري الحسٌن بن علً الدٌن جمال العبلمة القاضً سٌدنا بنظر وكانت العجم، دخلها

: عامر القاضً فقال الحسٌن بن علً لسٌدنا السبلم علٌه اإلمام سٌرة مجموع فٌها وكان حٌدر، إلى مصٌرها خبلصتها تفصٌلها،

 ٌعرفونه مما ٌسٌر شًء إال منها ٌفت لم الحال فً فؤعادوها القول واؼتنم: قال وكذا، كتبه إرجاع منكم ٌطلب الدٌن سعد القاضً

كثٌراا  الحمد وله هللا وسلمها لها سارعت ثم السودة، إلى عامر سٌدنا وأرسلها السبلم علٌه اإلمام سٌرة من التً والكرارٌس . 

(2/393) 

________________________________________ 

[ السجن من اإل مام بن الحسن إخراج بشؤن مشاورات ] 

 المدة تلك فً وكان باشا حٌدر لقً هللا رحمه حمدم بن عامر العبلمة سٌدنا أن بقاه هللا أطال المإمنٌن أمٌر بن أحمد موالنا وأخبرنً

 ولكن الباشا، عند علٌه قدرت ما افعل وقال كثٌراا  وقرب هللا رحمه الحسن موالنا إطبلق فً معه وخاض باشا لجعفر ووزٌراا  مملوكاا 

 االجتماع مع رأٌاا  ذلك فً تعالى هللا شاء إن أطبخ[ ;64/ق] وأنا الصرارة فً ذاك إذ وكان أقدم، حتى علٌه وافتح أنت إلٌه أقدم

 بمسبحة له فؤرسل القران، لمثله هذا ٌر فلم السبلم علٌه اإلمام القاضً فعرؾ به، أتبرك هٌكبلا  اإلمام من لً التمس: قال ثم بالباشا

 وصل ولما وبعد، فقرب القول وبسط الباشا عرؾ القاضً إن ثم عنده، محلة لها فكان اإلمام مسبحة هذه: القاضً وقال ثمٌنة مرجان

 الباشا عند فبكى التمام استروح قد القاضً وكان قال، كما أو به كتبت فإنً السلطان برأي إال أفعله ال األمر هذا: فقال عالجه حٌدر

 حضور بمضرة ٌهولوا أنهم وهو إطبلقه فً للباشا العذر فٌها تحسن صورة وٌفعلوا للسلطنة حضور اإلمام ٌترك: وقال حٌدر فتوسط

 صنعاء فً العلماء وشهادة سجبلا  وٌكتب اإلمام، ابن بإطبلق إال علٌه الصلح من ٌتمكن لم وأنه منه مشربها وأن صنعاء على

 من الفضل وأهل العلماء فطلب وأخبره السبلم علٌه اإلمام إلى القاضً ووصل ذلك، على وأتموا وٌخرجوه والعرب العجم وعظماء

 الببلد هذه فً كم ذكر ثم وعباده ببلده فً أخونه تعالى هللا ٌرانً ال: قال السبلم علٌه اإلمام سمعهم فلما ذلك استرجح فكلهم خواصه

وآله علٌه هللا صلى هللا رسول قال: قال ثم واحدة، بنفس أبٌعها: وقال نفوس من المذكورة  

(2/394) 

________________________________________ 

 هو من ولدي مستودع أنا: السبلم علٌه اإلمام قال وقد أٌضاا، القاضً فبكى معناه، ما أو(( رعٌته فً ٌتجر إماماا  هللا لعن: ))وسلم

 من طرؾ إلى فلنعد جعفر الباشا مسٌر ذكر قد وحٌث بذلك، والحٌمة حضور مشابخ رضً قد وكان قال، كما أو خبلصه على أقدر

 جهة على فلنذكره مراراا، علٌه هللا سبلم به أخبرنً مما خبلصه من هللا ٌسر ما ومقدمات هللا رحمه الحسن موالنا أسر أخبار

 اإلمام عسكر وجمهور وظلٌمة عذر ببلد وبنظري الكبٌر الصلح فً حبور فً كنت: هللا رحمه قال تعالى، هللا شاء إن االختصار

 ٌكتب وقد السبلم علٌه اإلمام إلى ٌشكونه ما كثٌراا  فكان العسكر كاتب النمة سعٌد بن محمد الدٌن بدر الفقٌه حً وكان السبلم علٌه

ا  التمسوا عذر وبعض ظلٌمة بعض إن ثم وعلٌنا، علٌه السبلم علٌه اإلمام  من علٌهم تعٌن ما ٌكونوا أن السبلم علٌه اإلمام من خطوطا

 العدو قوة مع حفظهم عن الحال وقصور العسكر تفرق وخشٌت ذلك فكبر واسطتنا، ؼٌر من السبلم علٌه اإلمام إلى والمعاون الحقوق

 حفظ على تعن لم إن إٌمان وخبلصته الموقع، عظم علٌه حملنً بكتاب معه وكتبت السبلم علٌه اإلمام إلى المذكور الفقٌه فؤرسلت

العلم ؼٌر إلى ألتفت وال حوث هجرة إلى ألجؤ أو أفر إلٌك وأصل المكان، ألتركن العسكر . 

(2/395) 

________________________________________ 

 نهار نصؾ فً وصلته: قال األهنوم من المدان فً وهو السبلم علٌه اإلمام إلى وصل أنه سعٌد بن[ 654/ق] محمد الفقٌه فؤخبرنً

 فً أن فظننت مهٌباا  السبلم علٌه وكان دموعه وسالت الباب علً أؼلق ثم متؽٌراا، رأٌته: قال رآنً فلما إلٌه، ٌحتاج من إال عنده وما

: له فقلت هللا؟ حفظه الحسن الولد كٌؾ: خده على والدمع قال بل ذلك خبلؾ األمر وإذا أعتذر، فؤردت العسكر شكوى من علً نفسه

 تقرٌر من طلبته ما وفعل كتابً عن أجاب ثم الراحمٌن، أرحم وهو حافظاا  خٌر هللا: فقال كذا، وحاله كذا فً قراءته وعافٌة خٌر فً

 اللفظ هذا العظٌم، باهلل إال قوة وال حول ال راتبك واجعل اإلستؽفار من ولدي ٌا أكثر: الجواب فً وقال والعسكر، الببلد قواعد

 وظننت ضجره من الشدٌد الخوؾ معً فحصل السبلم علٌه أضجرته وأنً ألٌتً بسبب ذلك أن معً حصل قرأته فلما: قال ومعناه،



 ثم كذلك: فقال وعرفته، فتوهمت األولى المقالة على ٌزدنً فلم ٌخبرنً، وقلت واستؽفرت وعرفته برٌداا  فبردت حقه، فً التقصٌر

 وكان العرة، فً الفضٌحة تلك من عرفت ما كان ثم تقدم، كما الجواب فكان علمان بٌت من إلٌه وكتبت الببلد وفتح العدو للقاء طلعنا

السبلم علٌه الدٌن تاج بن إبراهٌم المهدي اإلمام قال كما أسروه لما الفرار أراد فلو وإال تواضعاا  االسم هذا فً ٌذكرها ما كثٌراا  : 

ؼلبوا قد ؼبلبون بهالٌل فكم....  بمبتدع هذا فما ؼلبت فإن  

علٌه هللا سبلم الزٌدي عمر بن ٌحٌى اإلمام فً الرومً ابن قال وكما : 

ٌخرج حٌث من والؽصن حسن أبً....  قبله المواطن فً علً كدأب  

(2/396) 

________________________________________ 

 اإلمام إلى بكتاب لً أذن ولما: هللا رحمه قال السبلم علٌه اإلمام دموع من عندي أهون ومشقته األسر، وكان صنعاء، إلى صرنا ثم

 ألجل معً فحصل األول نحو على الجواب فكان: قال قال، كما أو منه أشق فما الموضع هذا فً أنا ها: وقلت ذلك عن السبلم علٌه

 الصنو إلى ثم بها، إعبلمك ٌستحسن لم رآها رإٌا ألجل ذلك فقال هللا حفظه محمد الصنو إمامنا إلى كتبت ثم األول، من أعظم ذلك

 محمد موالنا سؤلت هللا شاء إن سٌؤتً كما الخروج هللا ٌسر فلما كذا: فقال محمد الصنو سؤلت قد ولكن الظفٌر فً أنا: فقال الحسٌن

 الفرج من الٌؤس فٌحصل تعرفها أن مخافة الحقٌقة نكتم أن أمرنا: السبلم علٌه اإلمام فقال به، االتفاق أول فً الهجر فً السبلم علٌه

 ٌمشً أنه[ 659/ق] النمة سعٌد بن محمد الفقٌه وصول لصبٌحة رأى إنه: فقال الرإٌا؟ كٌؾ: فقلت قال، كما أو هللا إلى الدعاء وٌقل

 انهارت قد األرض فإذا فالتفت حساا  بعده للحسن ٌسمع فلم والحسٌن وعلً محمد أوالده ٌعنً واحد بعد واحداا  بعده ونحن طرٌق فً

 بالمسلمٌن السبلم علٌه اإلمام فصاح مخالبه، بٌن وهو هابل أسد عبله وقد الببر فً السبلم علٌه اإلمام فرآه: قال ببر فً وصار به

 هذه والحال واستٌقظ ٌإثروا، فلم المسلمون ففعل ولده عن فٌقاتله األسد ٌرتفع حتى بالتراب الببر ٌكبس بؤن فؤمر ٌإثروا فلم ٌمدونه

انتهى. عنك كتمه الذي فهذا . 

(2/397) 

________________________________________ 

[ سجنه فً اإلمام بن الحسن أخبار ] 

 بل لمثله ٌحق بما ٌنصفه لم باشا جعفر عند وصل لما: قال علٌه، هللا رضوان أسره أخبار فً تقدم ما حسب صنعاء دخوله من طرؾ

 فصلٌت منً وؼفلوا منفرداا  حبلة ٌسمى منها منزل فً وجعلونً عنً أصحابً ففرقوا: قال الحمراء، الدار إلى وأصحابه وأرسله عبؤ

 بشًء وتبلؽت القوة أهل من عتال وإٌاه حملنً وإنما به القٌام عن عجزت رطبلا  وخمسٌن أربعة قٌد رجلً فً جعلوا وقد الحالة على

 وجعلوا أٌام، ثبلثة وبقٌت ٌرٌد، أٌن أدري ال بما رأسه على ٌحمله المكان باب صبً ٌد من السلٌط منه المعصور السمسم رحٌر من

 أمنوه أنهم فعرفت ٌتحرك لم نابم هو وإذا قال لٌؽتالنً، أرسلوه إنما وأظن أخاؾ فكنت بالعربٌة واحدة كلمة ٌعرؾ ال تركٌاا  عندي

 الوادي أحمد الحاج استؤذن الثالث الٌوم كان فلما إلٌه، آنس رأٌته إذا بعدها فكنت قال والحرس، والرسم األبواب مع تؤكٌداا  ٌحفظنً

 كمال أو أقضٌها حاجة ألك سٌدي ٌا وقال وفراش وفواكه بعنب فوصلنً قال القول، مقبول عندهم وكان إلً بالوصول الباشا من

 الصبلة، معه أستطٌع وال ٌهلكنً كاد فقد القٌد هذا ؼٌر: األولى النفع، وقت فهذا منهن علٌه قدرت ما ثبلثاا  منك أطلب نعم: فقلت قال؟

 عبٌد من بعضهم عبٌد معً كان أنه: والثالثة إلً، وٌؤنسون إلٌهم آنس عندي ٌكونوا أن أحب سادة فضبلء أصحابً من إن: الثانٌة

 حٌنه من فقام قال ممالٌك، أنهم على ٌستعبدون فبل باإلحسان خدمونً وإنما أحرار كلهم المعافا ابن عبٌد من وبعضهم الرحٌم عبد

قال الحرسً، ذلك عندي من وانقطع والماء، الطعام من الكفاٌة علٌنا وأجرى كله الحال وصلح كلها الحوابج هذه وقضى  

(2/398) 

________________________________________ 

 بما ٌخافه من عنده ٌكن لم إذا وٌشٌر علً سلم المكان ذلك طاقة فً رآنً إذا فكان خدمنا قد ممن الباشا خٌل فً ٌخدم سابس ثم وكان

 كانت فلما لنا، المواصل عدم من كان وما السبلم علٌه[ 654/ق] اإلمام حال نعرؾ ال ألنا لذة إلشارته أجد فكنت الحروب من اتفق

 عظماء وقعة أنها فهمت بما الؽبلم ذلك فؤشار الباشا عند إلى حركة لؤلمراء رأٌت وعبلؾ والحضابر عرو من تقدم كما الشام قضاٌا

 بن الهادي والسٌد إبراهٌم، بن الحسٌن كالسٌد األصحاب من عندي كان من أخرجوا وقد إال شعرنا فما لً علم وال بشارة فكانت فٌهم



 قٌداا، وزادوا قال أو علً وأؼلقوا علٌهم وعنفوا وضربوهم الشرفً عٌسى بن المؽنً عبد والفقٌه سلٌمان بن عثمان والفقٌه جحاؾ،

 وكان: قال جنده، فً قتل ممن نفسه فً وقع لما ٌقتلنً وأن المكر أراد الباشا أن وذلك الظنون، وظننت عظٌمة وحشة وحصلت قال

 لٌالً بقٌنا ثم برد، حتى به فبلزالوا له ذنب ال الذٌن األسرى قتل له فكرهوا منه خٌراا  كانوا أنهم بحٌث وشهامة رباسة أصحابه فً

 ذلك وكان األولى من أعظم ومعهم معنا ففعلوا قال بؤعظم، ٌشٌر الؽبلم وذلك األولى من أعظم رأٌنا حتى وبقوا أصحابنا لنا وأعادوا

 لهم بدا قد نفسً فً وقلت خفت أره لم وإذا األبواب وٌؽلق وٌرقد ٌفرش أن ؼٌر وصوله ٌتعقب ال ألنه أنست رأٌته الذي العجمً

،  عند هولوا وقد األسرى من السبلم علٌه اإلمام قتلهم ومن وحجار األزرقً وقتل أثلة ؼارب قتلة له صح لما الباشا أن بلؽنا ثم باد 

 باهلل نعوذ مما كذا بولده أفعل وأنا األسرى مع هذه ٌفعل: قال بل أصحابه من مراجعة ٌقبل فلم أحٌاء الخوار طرحهم اإلمام أن الباشا

قال منه، : 

(2/399) 

________________________________________ 

 إلى أرسلوا منهم ٌقبل لم فلما الكاتب، والخزرجً آؼا وإسماعٌل أفندي وعثمان شلبً، الرحمن عبد من وسماهم أصحابه فدافعه

 به، نقتدي أن عزمنا قد وإنا قتل، ومن اإلمام من علٌه وشكى إلٌه، تنفس الباشا رآه فلما فوصل قال أدركنا، أن الوادي أحمد الحاج

 فعل قد كان إن هللا سبحان ٌا: وقال الباشا، إلى فتبسم الحدٌث فً صناعة له الوادي أحمد وكان أصحابه، من عندنا ومن ولده، ونقتل

 صاروا لما المذكورٌن هإالء أن الثقة أخبرنً: فقال هو؟ وما: قال هذا ؼٌر بلؽنً قد ولكن قال، كما أو مخطباا  مثله فتكن خطؤ اإلمام

 منهم اقتصوا فإن بالقصاص علٌهم فقضى الشرٌعة حاكم إلى فؤمرهم للمقتولٌن الورثة طالبهم أصحابه من قتلوا كم عرفت وقد إلٌه

 العجمً ذلك فوصل قال الملعون، تدبٌر إلى المدخل وأحسن وكذا، الشرٌعة إلى أمرتهم دماا  عندك الذٌن هإالء ٌسؤل أحد إذا وأنت

 إذا جهدي بهما أقاتل الحطب من فلقتٌن وأعددت عورتً،[ 655/ق] تبدو لببل لباسٌن أعددت كنت وقد اللٌل نصؾ بعد أٌست وقد

 من وأبدله األسباب من هللا ٌسر وما الحبس من خروجه تفصٌل هللا شاء إن وسٌؤتً السبلمة، تستؤهل وصل حال فقال قصدنً،

حال كل على الحمد وله الشدة بعد الرخاء . 

(2/400) 

________________________________________ 

[ الصلح فً أقرت التً اإلمام لسٌطرة الخاضعة المناطق ] 

 السنة بتمام السبلم علٌه اإلمام كاتب[ م9898] وألؾ وعشرٌن خمس سنة فً باشا محمد وصل ولما الصلح، عقد تمام إلى ولنرجع

صعدة بجهة القبلة وجهات والمؽرب المشرق فً مواضعها فً والمراكز فقط باشا جعفر عقدها التً . 

 علٌه اإلمام ذلك ٌر فلم معه ومن هللا رحمه الحسن موالنا بإطبلق ووعد حضور جهات باشا محمد وطلب: به هللا نفع أحمد السٌد قال

تقدم كما السبلم . 

 ما هذا السنة، صلح وهو باشا جعفر فٌه ذهب الذي الصلح علٌها وقع التً الببلد حدود فً مسودة السبلم علٌه لئلمام ورأٌت: قلت

 وما ونٌسا الظفٌر الببلد من والمطلوب والتفضل اإلحسان أهل أنتم: الباشا إلى ألفاظه ومن للمسلمٌن األنفع وأنه إلٌه بحاجته نشعر

 خبل ما وخارؾ زهٌر وبنً فٌها نحن التً الببلد من ذلك وراء وما والعجر والموسم والمقعد، وؼربان الشرؾ من ذلك وراء

 ببلد ومن وخٌوان، وشاظب قٌس وبنً ومرهبة إلٌها وما الحٌمة نطلبه الذي ومن إلٌهم، لنا سبٌل فبل جبر بنً من والبطنة الكلبٌٌن

 بقً ما ذكر ثم ورازح، خوالن ببلد من[ الحدود هذه وراء وما فلله وحطم واألرقوك، ٌعقوب وآلة ؼوٌر بنً ؼربً]الحدود صعدة

 الببلد هذه إلى ٌلحظ أن أعظم األعظم السلطان: السبلم علٌه قال ثم لهم، والطرٌق سفٌان وببلد نجران مع صعدة حوالً من لهم

 قوتهم أكثر ألن الخشن وٌلبسون الجشب ٌؤكلون ألنهم علٌهم الفقر اسم ٌطلق أهلها ببلد على[ ٌشاح] أن أكرم األكرم والوزٌر الحقٌرة

وحروفه الطاهرة ٌده بخط ٌطول وهو. الفقر اسم علٌهم ٌطلق الذرة أكل على ٌستمر من اللؽة فقه كتاب وفً الذرة، . 

(2/401) 

________________________________________ 

 نحو من المسلمٌن على ضرراا  أقل الكبلم بلٌن فورتهم وتسكٌن للمسلمٌن للمصلحة معرفته على ٌدل الطاؼٌة لهذا التواضع وهذا: قلت

قام قٌامه مثل على إمام جزى ما أفضل اإلسبلم عن هللا فجزاه واألٌام، المبلحم من تقدم ما . 



(2/402) 

________________________________________ 

[ صعدة فتح ] 

 المؤخوذة الرتبة على المإٌدي حسٌن بن أحمد بن صبلح األمٌر واستخلؾ جعفر بالباشا لٌلحق منها خرج صفر األمٌر أن تقدم قد

 أمره على ؼالب خادم له كان صبلح األمٌر هذا أن فاتفق صفر مع خرج من ؼٌر[656/ق] من فارس ومابتً نفر ألؾ نحو وهم

 اإلمام إلى جماعة وبنً خوالن جهة من الجبال أن مع سٌما ال ٌحملونه ماال القبابل من صعدة حول من فطلب السقاء صبلح ٌسمى

 معاذ وبنً كباس بن علً بن أحمد الشٌخ فإن وإال منهم، الصعٌد فً الذٌن ٌعنً سحار على مما علٌهم شًء ال السبلم علٌه

 للعجم، ناصحاا  وكان محرب بن سلٌمان بن علً الشٌخ من طلب إنه ثم صدروهم، فؤوؼر السبلم علٌه اإلمام صلح فً واألرقوك

 الخادم، هذا مثل ٌطالبه أن وأنؾ المذكور الشٌخ على فعظم واحد، ٌوم فً ٌحصلها حرؾ ثبلثمابة معتادة ورباسة شوكة له وكان

 الندم ؼاٌة السبلم علٌه اإلمام عن تخلفه على فندم ظاهر، وعدل ونعمة ناموس فً دونه هم ممن وؼٌره كباس بن أحمد الشٌخ وأن

 كثٌر ووااله برجال فمدوه وحلفاإهم سحار قبابله جمٌع إلى بالعقابر وأرسل مجرب، أٌلة بلدة إلى وخرج المطلب تلك فً فاستمهل

 جمٌع منها منعوا حتى فحاصروها صعدة وقصدوا فؤجابوه صعدة مشارق إلى أٌضاا  عقابر أرسل ثم بمال، وأمدوه صعدة، أهل من

 ومع القبابل من إلٌهم والزٌادات ونهاراا  لٌبلا  الحرب وناشبوهم األولى المرة فً تقدم ما نحو على والمقابر المصلى قصدوا ثم المنافع،

 واحتالوا بعضاا  وبعضهم دعوهم: وقال السادة، علٌه وٌتشدد بلدته أهل ٌمنع بل ٌجٌبه فبل السبلم علٌه اإلمام إلى المذكور ٌراسل ذلك

األولى، القضٌة فً تقدم ما نحو على المدٌنة دخلت بؤن  

(2/403) 

________________________________________ 

 علٌهم ٌجٌب فبل السبلم علٌه اإلمام إلى ٌراسلون وهم شدٌداا  حصاراا  أٌضاا  فحاصروهم والمنصورة القصر إلى الظلمة جنود وانهزم

 محمد ٌسمى رجبلا  أن فاتفق الحصار، علٌهم طال حتى معنه وصوله مع محمد الباشا واشتؽل علٌكم، ثارت التً رعٌتكم هذه إال

 المنصورة، داخل من ٌفتحه حتى طوٌبلا  األرض تحت ثقباا  ٌفعل أن واالجتهاد البسالة أهل من جماعة باٌع الحقل أهل من عناش

 سبلحاا  وأخذوا ففعلوا صنعاء، إلى الطرٌق له وٌفتحون صعدة تسلٌم على الرفاقة وطلب معه ومن صبلح األمٌر فخاطب ذلك وشاع

 حافة فكل تقسمونها وقد محرب بن علً للشٌخ صعدة أن القبابل وأظهر والقبابل، سلٌمان بن علً الشٌخ ٌد فً صعدة وبقٌت كثٌراا،

 السٌد وأمر الصلح، أٌام وانقضت السنة، كملت حتى ٌجبهم فلم لقبضها ٌرسل السبلم علٌه اإلمام فراسلوا بقبابل استجارت حافاتها من

 خالط وقد الدٌن شمس السٌد فدخلها حولها، ما وقبض لقبضها[ 657/ق] تعالى هللا رحمه المإٌدي المهدي بن أحمد الدٌن شمس الكبٌر

 وسخاء، أخبلق وكرم رباسة هللا رحمه فٌه وكان شدٌداا  عبلجاا  أحمد السٌد فعالجهم قانونها، وؼٌروا أمرها وملكوا القبابل أهلها

 الصلح بعد الحوادث من بعدها وما الصلح نقض من تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما نفعها وعظم السبلم علٌه اإلمام إلى وساقها

 .المذكور

(2/404) 

________________________________________ 

[ الهادي الدٌن حسام القاضً مقتل قضٌة ] 

 حاشد ببلد هللا رحمه إلٌه كان أنه ذلك وصفة هللا، رحمه الرجال أبً بن هللا عبد بن الهادي الدٌن حسام العبلمة القاضً استشهاد

 اإلمام حضرة فً قال أن الفضبلء بعض من فحصل وحروبها، الببلد هذه حفظ وعلٌه نهم ببلد حدود إلى وادعة حدود من وبكٌل

 ذلك مثل ذكر كثر ثم وكذا، محاصلٌها من بشًء السبلم علٌه اإلمام إمداد فً ٌقصر ربما وهو كثٌرة ببلداا  فبلن بنظر أن السبلم علٌه

 بٌته عمر وال العقارات من شٌباا  ٌملك ال أنه بحٌث الشحٌح والورع الخفً الزهد أهل من وكان كثٌراا، ذلك من ٌتؤلم هللا رحمه وكان

 عنده بما ؼٌره وٌإثر علٌه، هللا سبلم الحسٌن بن أحمد الشهٌد اإلمام بٌت فً سكنوه وإنما حمران حٌط هجرة فً الترك خربه الذي

 فً له وكان منها، كثٌراا  عمر لقد حتى المساجد عمارة عن ٌبرح ال الناس بٌن والقضاء بالجهاد اشتؽاله مع وكان السخاء، مشهور

 ولقد وطباعهم، الناس ألخبلق معرفة وحسن سٌاسة هللا رحمه وله كالهجر، صارت أنها بحٌث وهٌبة نهضة قوة المذكورة الببلد هذا

 وعرؾ تقدم، ما مثل بلؽه ولما بالنار، وأحرقها وؼٌرها وبكٌل حاشد ببلد رإساء مع تترك التً الطاؼوت كتب استخراج على قدر

 وبنً خارؾ ببلد من لعٌون ٌقول مراراا  هللا رحمه وسمعته القبابل، هذه من النفع ألهل عطابه من ٌبلؽهم لما الظنون فٌه ظنوا قد أنهم



 فً علٌنا أن واألصحاب السبلم علٌه اإلمام ٌعرؾ ببلدنا أهل جمٌع من والعسكر المشابخ معنا وٌسٌر اإلمام نزور مرادنا: زهٌر

كما أو الجهاد فً بهم ٌقوم ما ببلدهم من إلٌهم ٌصٌر أن المراتب هذه أهل على كثٌر ولٌس كذا، أو النصؾ المراتب  

(2/405) 

________________________________________ 

 اإلمام أعطاهم لو أنهم على ٌخصهم بل عطاء السبلم علٌه اإلمام من ٌطلبون ال وأن ٌساعدونه أنهم لقصد بذلك ٌعلمهم وأخذ قال،

 عرؾ األهبة فً وأخذ ذلك أبرم فلما الشوابب، من خالصة زٌارة ولتكون السبلم علٌه اإلمام على للتخفٌؾ امتنعوا شٌباا  السبلم علٌه

 له وال عصافر، ٌسمى موضعاا  وادعة ببلد وصل حتى توجه ثم ذلك، له فرجح خالصاا  له صدٌقاا  وكان السبلم علٌه محمد موالنا إلى

 فً أفسدوا قد العصٌمات من قوم من وكان نفر، ثمانمابة من قرٌب معه وكان السبلم علٌه اإلمام قصد ؼٌر معه لمن[ 658/ق] وال

 ؼٌر فإنهم طرٌقكم مع األشرار هإالء وتؤخذ جمٌعاا  وادعة تطلب أنك إلٌه السبلم علٌه محمد موالنا فكتب وؼٌرها، الفقع طرٌق

 حتى األدالء بهم وتقدم اللٌل، فً إلٌه فوصلوا متقدمة ودخول خصومة والعصٌمات وادعة وبٌن خالصة مصلحة إال هً فما خابفٌن

 صبلة بعد الصروم على بالؽارة وأمر حوث من أعلى جبل فً راٌته فركز ذلك، قبل القاضً ٌعرفها ولم مواضعهم على أشرفوا

 وأؼارت وطمعوهم، وأخذوهم الشعاب فً قتلوا حتى بتفرقهم العسكر فتفرق شعاب فً متفرقون وهم علٌهم فؤؼاروا الفجر،

 الدٌن أمٌر السٌد الفضبلء السادة حوث من إلٌه خرج وقد لهم، ردءاا  وٌكون إلٌه الؽارة لٌرجع المرفع ٌضرب والقاضً العصٌمات

 حتى أبرح ال: فقال للؽداء، الهجرة ادخل: له وقالوا علٌهم هللا رضوان محمد بن الحسن والسٌد عشٌش، بن علً بن محمد والسٌد

 من والعسكر القاضً بٌن ما قطعت العصٌمات ؼارت أن فاتفق أصبلا  شجن علٌه السادة مع ولٌس الموضع هذا إلى العسكر ٌعود

له علم وال وادعة جهة إلى منها خرجوا أخرى طرٌقاا  فجاءوا أصحابه،  

(2/406) 

________________________________________ 

 فقاتلهم القلٌل إال عنده ٌكن ولم علٌه هللا رضوان إلٌه الفصل ذو ٌسمون ؼارة منهم قبٌلة فتقدمت انتظارهم، فً هو فإنما بخروجهم

 إلى فاحتملوه هللا رحمه هلك وقد فعادوا القضٌة الفضبلء السادة فبلػ جهاتهم، وعادوا ونهبوهم معهم ممن وثمانٌة قتلوه ثم ساعة

علٌه هللا رحمة فٌها ودفنوه علٌه وصلوا وكفنوه الهجرة . 

 أمر إلى ألحوجهم ؼٌرهم له خصم وال العصٌمات لجهاد ٌتفرغ لو أنه وعرؾ األعظم األمر معه وقع السبلم علٌه اإلمام بلػ ولما

 جعفر بن القاسم الفاضل السٌد من كان كما ذلك مثل وأظهر بؽزوهم ٌؤمره لم أنه فً اإلنكار ؼٌر وجد فما جسٌم، وخطب عظٌم

 هما ٌقوال لببل وذلك علٌه، هللا رحمة ٌقتل لم القاسم بن الحسٌن عمهما قاال حٌث علٌهما هللا سبلم جعفر بن محمد الشرفٌن ذي وأخٌه

كذلك منهم بثؤره ٌنقم ٌقدر ال قوم قتله: وشٌعتهما . 

 ولد قول هللا رحمه القاضً به رثً ومما الكذب، اسم علٌها ٌطلق ال هذه ومثل المقال بلسان ال الحال بلسان السبلم علٌه اإلمام قال

الرجال أبً بن أحمد بن علً بن أحمد الدٌن شمس األعلم القاضً عمه : 

ا  الدٌن وأصبح....  والرحما والسخاء مصابك أبكً ومنهدما مثلوما  

[ 659/ق ] 

دما علٌه تبكً أن للعٌن ٌحق....  مرارته ذاقوا وقد فلؤلنام  

قدما رسا العلٌاء هامة على ومن....  ومكرمة معروؾ كل حابزاا  ٌا  

عدما أملقوا إن ذخرة لهم ومن....  مسؽبة ٌوم كهؾ للمساكٌن من  

الظلما زحزح نور وللمدارس....  منظره راق تاج وللمجالس  

ا  ٌا عظما إن الخطب لكشؾ ٌعد ومن....  زمن عضه لطرٌد ملجبا  

وطما طوفانها فوقها من وجاش....  مشكلة األعبلم أعٌت إذا ومن  



(2/407) 

________________________________________ 

علما أمرها بخاؾ علٌها أتوا....  فطن فٌصل لهذا جمٌعاا  قالوا  

والدٌما األمران ٌحصر ومن فٌه....  وقابعه ٌحصى فبل الجهاد أما  

والقلما السٌؾ حد بهذٌن ٌروي....  مشتهر وبالصوالت بالصبلة من  

ورمى بنا ٌحفل ولم علٌنا جنى....  مصاببه تحصى فبل الزمان كذا  

األمما عمت أتتنا بلوى تلك بل....  قضٌته فً خصوماا  أصبنا وما  

عماالن آتاهم وال حً كل عن....  أرضهم هللا أخلى العصٌمات إن  

العلما القادة سلٌل الهمام قتل....  واعتمدوا اإلسبلم على مشٌداا  دحوا  

كرما به لٌزدادوا األنام على....  به ٌفخرون مقاالا  ٌقولوا وإن  

قدما قبلنا روس شفاه كما....  بحجا ؼٌضنا شفٌنا ٌقولوا بؤن  

منتقما للثار أحداا  ٌروا ولم....  قدم من األقرام استؽرقوا آباإنا  

وحمى شاده من بل الدٌن حمى حام....  إلى اإلله بعد مفزع لنا قلنا  

وانحدما الدهر دحاه ما لنا ٌبنً....  حسن أبو وملجؤنا ٌظفرون ما  

والتزما الذ بعراه لمن سعداا ....  به المستؽاث نعم فهو لنا بقً  

الحكما قالت ما ٌفد لم لكنه....  الحكماء قالت وقد خٌر والصبر  

ثلما قد الدٌن لهذا ممن ٌكون....  متى المإمنٌن أمٌر النصٌؾ متى  

ا  النظٌم وجرع األلما تجلب نحٌب الدجى تحت....  لها ٌبٌت أرحاما  

الصمما آذانه حوث من ٌحسها....  نابحة ولؤلطفال وللبنٌن  

والخصما العداء من النصٌؾ بطإ....  بهم ما فوق من حسرة وزادهم  

الزعما لك وانقادت بمرهفاتك....  دماإهم طابت بل الروم أدرك ما  

(2/408) 

________________________________________ 

بالقدما حل ما بنا ٌحل أن من....  محاذرة باقٌهم للسلم أتاك  

[ :65/ق ] 

والقمما الهام ٌضربون هاشم من....  ؼطارفة أمبلك أمرك وتحت  

ونما ارتقى القصوى الرتبة إلى لهم....  ومن الحدود الحامون الصٌد أبناإك  

والقسما الفًء وأوفى العداة أفنى....  سرٌته فً تهٌؤ إن وواحد  



السقما بالصارم وأسقاهم شعثاا ....  أرسلها الدٌن لشمس رأٌت إذا  

حكما أمره علٌها صدق فرسان....  عادٌة الشام نواحً من ٌجرها  

الحزما شادوا ما إذا حرب لٌوث....  هٌبتها األقطار تمؤل شامٌة  

منحسما القوم ربع فٌصبح لٌبلا ....  وألوٌة أعبلم تحت تؤتٌهم  

والتؤما ٌرجوه ما تٌسر إال....  له ٌقوم صعب ما وهللا فذاك  

اصطدما جٌشه ما إذا الجبال منه....  انصدعت الذي والبؤس الرأي بجودة  

والندما األحزان وأرحامنا سمتاا ....  حبلبلهم السرى تكسب أن حاشاك  

وحمى رعى استرعى إذا ممن فؤنت....  فاعله كنت إن الوفاء أوان هذا  

سلما ال حٌث انتصاؾ ٌرجى فمن....  مناصفة سلم فً منك ٌكن لم إن  

وهمى هاطل مزن شن وما عٌس....  خطرت ما المختار على الصبلة ثم  

(2/409) 

________________________________________ 

[ الرابعة النهضة أخبار ] 

 سبحانه هللا على توكل الصلح أبرم لما وأنه شعبان شهر فً وذلك علٌه، هللا صلوات فٌها توفً التً الرابعة النهضة ذكر فً: فصل

 العجم أمراء من فٌها من ذكر تقدم وقد لقربها، شظب ببلد فتح فً طمع ابتدابه أول فكان المنصورة عساكره وجمع واستعانه

 بنً جبل أهل من جماعة عاقد فإنه تعالى هللا رحمه القحٌؾ قاسم بن داود الدٌن بدر الشٌخ بمكاتبة رتباا  فٌها هم التً والمواضع

 بدر المجاهد والسٌد الدٌن شرؾ الحسن بن علً المجاهد الربٌس السٌد مع لذلك عساكره جمهور السبلم علٌه اإلمام فؤرسل حجاج،

 بن أحمد الدٌن شمس القاضً ثم الؽربانً، صبح محمد بن ناصر المجاهد العبلمة والسٌد الؽربانً، هللا عبد بن صالح بن محمد الدٌن

 الحمراء فً والفقهاء السادة من جماعة فً هللا رحمه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى العالم العدل الفقٌه سٌدنا وكان هللا، رحمه السلفً محمد

 مواضع بلزم رتباا  فتقدموا الجبل أهل ٌعرؾ أن محمد الشٌخ خاؾ عصمان وادي إلى اإلمام عند من السادة وصل فلما تقدم، كما

 موضعٌن ٌلزمون الشٌخ وأصحاب ألصحابه،[ ;65/ق] هللا رحمه الدٌن عماد سٌدنا تقدم فرجح وقع، كما الجبل الطلوع فتعذر

 صعده فلما السقم، درب ٌسمى واآلخر فقط، لرجل هً إنما العقبة أٌضاا  وهً قبة رأس على قدٌم بناء أساسات الدربٌن ٌسمى أحدهما

 محاط على وتصول اإلمامٌة العساكر وتصل الصباح حتى ٌحفظونهما أنهم وعلى الموضعٌن فً معه من وقسم المؽرب صبلة بعد

 وٌحٌط والصرارة صنعاء مواد لقطع عبلء ابن بٌت للزم ٌتقدم من ٌتقدم ثم ونحوها، والظبلمة الظهراوٌن فً هللا أخذهم الترك

السودة فً وكان فٌها، ومن بالسودة  

(2/410) 

________________________________________ 

 نفر ثمانمابة أو نفر ستمابة نحو الجبل وفً نفر، وخمسمابة ألؾ نحو فً المعافا بن إبراهٌم واألمٌر وؼٌره، بوتج محمد األمٌر

 أنفار أربعة نحو وقتل ضاٌقوهم، حتى العشاء صبلة عند بهم وأحاطوا والمجاهدٌن سٌدنا فبلزموا والطاعة، الظهراوٌن فً معظمهم

 من عنده من محطة ٌرسل بؤن محمد األمٌر على شظب أهل من األشرار فؤشار وٌصعدون، السادة لوصول واالنتظار المجاهدٌن من

 جهات، ثبلث من بالمجاهدٌن أحاطوا حتى األمر وعظم والسادة، ٌحٌى الفقٌه بٌن وحالوا القبة رأس ولزموا ففعل اللٌل فً السودة

 لهم منتظر وهو محمد الشٌخ إلى اللٌل فً السادة ووصل األمر وعظم ساق، ٌسمى موضع إلى ٌنزل شرقً بشاهق اكتفوا والرابعة

 الدٌن عماد الفقٌه ذلك عرؾ فلما اللٌل، فً مإثرة ؼٌر بالبنادق مراماة وحصلت العجم، ملكها قد القبة فوجدوا الجبل بهم لٌصعد

 هذا فقال العشرة، دون وجماعة الرحال هللا عبد ٌسمى منهم رجل إال ٌبق لم وقلوا تفرقوا قد هم وإذا الببلد أهل من عنده من طلب

 هذه و المكان، لعسر علٌنا التفرٌج على السادة ٌقدر فبل بندق مابة القبة رأس فً الظلمة من اجتمع وقد الصباح أصبح إذا: المذكور

 األصحاب بخروج سٌدنا فؤمر الخروج الرأي من فحصل ؼٌر،ه وال ماء فٌها وال حصٌنة ؼٌر ترى كما فٌها وأنت نحن التً الخرابة



 واتصلوا المجاهدون وخرج ببندق، ورمى فٌها ثابتون البنادق أهل أن على المتارس فً فتابل وقطع آخرهم، إلى وبقً هنالك من

 محمد موالنا عند حبور إلى والمجاهدون السادة فعاد إلٌه، مدخل ال حتى الجبل الظلمة وضبط الفجر، صبلة بعد والؽارات بالسادة

السبلم علٌه . 

(2/411) 

________________________________________ 

[ األعوام حنب وبنً وجنب قدم فتح ] 

 مخارش، بن صبلج الشٌخ ومثل شاور بنً من الذروة قدم[ 664/ق] من وجماعة القدمً الدٌن شمس الشٌخ وصول هللا ٌسر ولما

 العجم رتبة من وقتل بقدم، اتصل حتى أحمد والقاضً السادة طلع السبلم علٌه اإلمام مع مهاجرون فإنهم راصع بن محمد والشٌخ

 بنً إلى الكرام السادة ونفذ قدم فً أحمد القاضً واستقر وتعالى، سبحانه هللا بإذن وهزموهم أنفار ثبلثة المجاهدٌن ومن جماعة،

 اإلمام بن الحسن بن الهادي السٌد طلع قد وكان شدٌدة، حروب واستقامت والمدارة، واألكمة النود قرن منها مواضع فلزموا حٌش

 األربع، الجهات من به الكرام السادة فؤحاط العرابً بسٌد المعروؾ الحصن إلى الظلمة جنود من بمحطة كحبلن صاحب الدٌن شرؾ

 الفرٌقان كاد حتى ونهاراا  لٌبلا  الحرب زال وال بالهزل لٌس أمر وكان محطة، فٌه جعل وقد األعرام إلى خمخم محمد األمٌر ووصل

 ذكرها، المتقدم المدارة فً وكان وهان بن مجلً بن وهان الشٌخ مثل السبلم علٌه اإلمام من األمداد ووصلت باألفواه، ٌتكادمون

 بن عٌسى المجاهد الشٌخ حً مع خوالن ببلد فً لدٌه الذٌن والسادة المهدي بن أحمد السٌد عند من الشام من عسكر ووصل

 السادة إلى ووصل قظوع، خوالن ٌسمى موضع إلى وخرجوا معه، ومن الحسن بن هادي عن أفرجوا حتى األمر وعظم الخطاب،

 أحد وصلهم إذا السبلم علٌه اإلمام ٌوالوا وأن القود ٌطلب من حقل وببلد األقهوم وببلد حنب ببلد من السبلم علٌه محمد موالنا وإلى

 والشٌخ نفر أربعمابة نحو بعسكر القاسمً صبح محمد بن ناصر العبلمة السٌد ببلدهم إلى فتقدم علٌهم، هللا رضوان الكرام السادة

نحو أصحابه ومن الخطاب بن عٌسى  

(2/412) 

________________________________________ 

 موضعاا  مقابلهم إلى الترك من محطة وتقدمت سمع، ٌسمى منه أعلى وحصناا  قلد ٌسمى موضعاا  فلزموا منه، أقل أو المابة الثبلث

 األعرام محطة مع عبلء ابن محطة إلى العجم من محطة وتقدمت الحق جانب بمواالته واثر قد عبلء ابن الشٌخ وكان نباش، ٌسمى

 فعظم المستعان، هللا معهم ونصح العجم، وأعطاه نفسه من أعطى كان عما عبلء بن راشد بن محمد الشٌخ وهو عبلء ابن فرجع

 اإلمامٌة والمراتب للبرٌد، ٌوم سفر من قرٌباا  الحارث بنً من حً بنً ثم شظب علً بنً اإلمامٌة المراتب إلى الطرٌق وكان األمر

 منهم الرتبة ٌجعلون فكانوا الببلد أهل واستخدام الرتب من أكثروا العجم فإن عفار ببلد جهة ومن السودة جهة من الطرٌق تحفظ

 أٌام فً وابتدأوها مواضع فً فعلوها فإنهم العرب أشرار بمشورة وهذه[ 669/ق] العسكر، مثل وٌعطونهم الببلد، أهل من ومثلها

 حجة من الظفٌر مؽربة من الحرب تزال وال المراكز تبلزمت ولما بذلك، العرب من كثٌراا  أفسد حتى باشا محمد أكثرها ثم جعفر،

 فً كثروا حتى ؼٌرهم ومن األهنوم من عسكراا  السبلم علٌه محمد موالنا ولده إلى السبلم علٌه اإلمام جمع ونواحٌه خمر مراتب إلى

 عن لٌفرج: عفار ببلد بفتح علٌه أشار لمن ٌقول السبلم علٌه اإلمام سمعت فإنً عفار وببلد شظب فتح من الٌؤس حصل وقد ظلٌمة،

 تلك تدبٌر والً المحبشً ناصر واألمٌر العجم من أمٌر عفار ببلد فً وكان شظب، فً حصل ما مثل ٌحصل ٌكاد ال المراتب هذه

 تعالى، هللا شاء إن حجة بها ٌفتح هللا حفظه الحسٌن الولد إلى العساكر هذه نرسل أن فالصواب والعطاء بالرتب ضبطها وقد المحطة

حجة حصون ومنها القوت، من ٌحملهم ما المجاهدون ولٌجد  

(2/413) 

________________________________________ 

 وخلؾ الموسم، مرتبة فً وكان المحرابً الحسن بن محمد الدٌن عز المجاهد السٌد مع حجة إلى السراٌا فجهز قال، كما أو متعطلة

 عوضه وأرسل قدم، فً وكان السلفً، محمد بن أحمد الدٌن شمس القاضً أرسل ثم المحرابً محمد بن الهادي السٌد عمه مكانه

 علٌه وجعل حجة، إلى والؽارات العسكر وتابع علٌه هللا رحمة بسحلة المعروؾ الحمزي الدٌن ناصر بن المطهر المجاهد السٌد

 ولما حجة، إلى جماعة بنً وجانب وسحار، شهرٌن شهرٌن بالدول وحنب حٌش بنً إلى تمد إلٌها وما الشام خوالن ببلد السبلم

 ثم هنالك، فؤحاطوا القروات قدم إلى واألهنوم المحرابً الحسن بن محمد السٌد قدم هللا رحمه الحسٌن موالنا إلى األمداد تواترت

 بن مطهر السٌد الشاهل فً وجعل ظفر، وحصن الرنع حوالً إلى السلفً محمد بن أحمد والقاضً علً بن الدٌن حفظ السٌد أرسل



 عكاب بنً إلى ثم السهٌل جبل إلى رتبة أدخل ثم العبالً، هللا عبد بن علً السٌد العبالً وإلى الهادوي، سحلة المرتضى بن صالح

 وشمسان قدم وكوكبان الحبر وكوكبان ومبٌن الذنوب فً الرتب وبقٌت السبلم علٌه اإلمام مع للجهاد كلهم الجبر واجتمع حقنة وإلى

 واجتمعت منهم، فإنهم الحصون هذه أهل ؼٌر من نفر خمسمابة فوق الظلمة جنود من الرتب هذه فً وكان والجاهلً، عكاب بنً

 والرنع ظفر حصن حرب قضٌتٌن أعظمها وكان اإلمامٌة، المراتب وؼزوا وأمدادهم محاطهم وكثرت حورة، إلى الظلمة جنود

 فوق منهم وقتل[ 664/ق] المدرسة من قرٌب إلى الظالمٌن جنود هللا هزم ثم تبلحم، وحصل البلد، شوارع إلى دخلوا فإنهم والشاهل

السبلم علٌه اإلمام إلى وحملت رأساا، سبعٌن نحو منهم واحتز المابتٌن . 

(2/414) 

________________________________________ 

 من قتل لقد حتى ذلك مثل تبلحم وحصل واألهنوم، المحرابً الحسن بن محمد السٌد على خرجوا هذه قبل وهً: واألخرى

ا  أنفاراا  المجاهدٌن  منهم وقتل حورة، من قرٌب إلى فهزموهم والؽوابر األمداد وصلت ثم ثابتون، مواضعهم فً وهم بالسٌوؾ ضربا

 واستقر قراضة ببلد دخول حصل ثم المواضع، من تقدم كما اإلمامٌة المراتب وكانت شرهم بعدها وقل األولى القتلة دون لكن كثٌر

 ببلد فتح من أول هو وكان علٌهما، هللا رحمة الدٌن حفظ للسٌد رداء الحداد جرؾ ثم نجرة فً حمران محمد بن صالح الشٌخ

 ٌرٌد وأنه التوبة وأظهر صنعاء من هارباا  الرحمن عبد بن مطهر األمٌر اإلمام إلى وصل إنه ثم شدٌدة حروب فٌها ولهما قراضة،

 الهجر، من السبلم علٌه اإلمام فجهزه الرحٌم عبد أخٌه حروب فً أخباره من تقدم كما وقدرة نهضة وله رباسة فٌه وكان الجهاد،

 هللا رحمه الحسٌن موالنا جعل ثم بالكثٌر لٌسوا عسكراا  معه وأرسل سٌؤتً، كما عٌان محطة على المنصور للمخرج متوجه وهو

 السلفً محمد بن أحمد الدٌن شمس القاضً أٌضاا  لفتحها تقدم ممن وكان قراضة، وببلد العة ببلد لفتح توجهوا الذٌن العسكر على

 السبلم علٌه اإلمام وتابع تقدم، كما قراضة فً حمران محمد بن صالح المجاهد والشٌخ العشبً، المنتصر بن الرحمن عبد والقاضً

 شهمة ٌسمى موضع من إلٌهم ومن كوكبان عسكر فانحاز وؼٌرهم المخرفً محمد بن علً الفقٌه منهم السراٌا، العة ببلد إلى

 إلى وانهزم ؼذاقة بٌت إلى محمد بن أحمد القاضً طلع لقد حتى تقلبات وفٌها قراضة، ببلد من األسفل الجبل من والمخاضة ووعٌلة

وصل فلما كوكبان، من أخرى محطة علٌه وانحدرت تحته الذٌن علٌه طلع ألنه حجة  

(2/415) 

________________________________________ 

 سحلة علً بن الدٌن حفظ المجاهد السٌد فٌه وكان تقدم، كما العة أسفل من الحداد حرؾ إلى وصار الرحمن عبد بن مطهر األمٌر

 أهل واحتاز المخاضة إلى مطهر وطلع لهم، مقاتبلا  كان من هللا فهزم تقدم كما هللا رحمه حمران محمد بن صالح الشٌخ و هللا، رحمه

 من وآخران الدٌن حفظ للسٌد ابنان منهم جماعة، واستشهد نفراا  وخمسٌن مابة نحو بعضها فً منهم وقتل األسفل، الجبل فً كوكبان

 فلما ،[665/ق] للظلمة عولً وحصن قابمة علٌه والحرب عسكره وؼلظ شهمة إلى الرحمن عبد بن مطهر صعد ثم إخوته، أوالد

 علٌه اإلمام أصحاب عنه ففر الذمٌمة أحواله من شًء إلى عاد األلفٌن فوق وكانوا عسكره كثر وقد اإلنتظام بعض األمر له انتظم

ا  البقاء عدم وأحبوا السبلم،  بالفقٌه فؤحاطوا وتناصحهم تعاونهم قل فً العدو طمع تفرقهم فمع ومحطته مكانه عن فضبلا  منه قرٌبا

 هللا عبد الشهٌد الفاضل الفقٌه منهم جماعة، أصحابه من وقتل فؤسر هنالك موضعاا  الحذاعً بٌت فً المنتصر بن الرحمن عبد العالم

 وأخذ ذهبت حتى عٌنه فً بصاببة الرحمن عبد الفقٌه وأصٌب مشهور، مزور هناك قبره و الفضل، أهل من وكان اآلنسً أحمد بن

 صالح الشٌخ ؼزا قد وكان الرحمن، عبد بن مطهر أصحاب اختل وقد شدٌدة حروب حصلت ثم أصحابه، من جماعة فً كوكبان إلى

 المقابلون فانقسم وراءهم من وٌخافون بهم ٌزعزع بذلك وأراد وانتهبها المشهورة العة سمسرة إلى هللا رحمه حمران محمد بن

 من فؤرسل عنه نفورهم ٌعنً له اإلمام أصحاب خذالن عرفوا وقد كمٌن وقسم الحرب، فً ظهر قسم قسمٌن، الرحمن عبد بن لمطهر

تعطل وقد جماعة كوكبان جنود من فقتلوا الظاهرٌن لقتال عنده كان  

(2/416) 

________________________________________ 

 أسٌراا  وأخذوه نفراا  خمسٌن نحو وكانوا أكثرهم، قتل حتى عنده كان ومن هو فقاتل بهم ٌدافع من عنده ٌكن ولم بالكمٌن فقصده المكان

 حمران محمد بن صالح والشٌخ سٌؤتً، كما باشا حٌدر خرج حتى حبسهم فً وبقً صنعاء إلى أرسلوه ثم كوكبان، إلى به وطلعوا

 عبد بن أحمد األمٌر الباشا عند من وصل وقد جمٌعاا، العة ببلد فً الذٌن الظلمة جنود واجتمع العة ببلد من انهزموا والمجاهدون

 جبل فً أحدهما محطتان وبقً المعبر إلى لٌلتٌن فً المراتب فخرجت حجة بببلد معرفة ذا مقداماا  وكان الرحٌم، عبد أخو الرحمن

 وصاروا شدٌد حرب بعد هزموا ثم شامة، ٌسمى منها بموضع الجبر شرقً فً ومراتب القٌلة هجرة فً واألخرى ومؤذن، عمرو



 القاضً أرسل ثم عسكره، جمهور أهله ومن هجرة، له والظفٌر أصحابه علٌه هللا رضوان الحسٌن موالنا عند وبقً المعبر، إلى

 قتلوا وقد والعرب، العجم من المحبشً بنظر عفار ببلد فً رتباا  له المقابل وكان نٌسا، جبل لحفظ السلفً محمد بن أحمد الدٌن شمس

 شاوشاا  المحبشً فؤرسل رتبة عفار ببلد أسفل من وكٌة هجرة فً كان أنه ذلك ومن كثٌراا، والفجرٌن ثعبلن طرٌق فً المجاهدٌن من

 هذا: فقالوا أنتم؟ من: والمحرس التقدمة أهل فناداه[ 666/ق] المذكورة البلد وقصد عسكره من جماعة فً مفرح ٌسمى أصحابه من

 وكانت نفراا، عشرٌن فوق منهم وقتلوا بهم أوقعوا البلد دخلوا فلما البلد، باب لهم ففتحوا اإلمام أصحاب من القوقعة شاوش هللا عبد

 نٌسا فً وبقً حبور، إلى السلفً محمد بن أحمد القاضً السبلم علٌه محمد موالنا طلب أكثر أو شهر نصؾ بعد ثم عظٌمة، قضٌة

المحرابً الحسن بن محمد المجاهد السٌد مكانه  

(2/417) 

________________________________________ 

 حكم فً فإنه الظفٌر تلو المكان وهذا تعالى، هللا شاء إن سٌؤتً كما الكبٌر الصلح انعقد حتى فٌه وكان األهنوم بعسكر تعالى هللا عافاه

الشرفٌن ببلد على المركز . 

 محاطهم ألبوا كوكبان وببلد حجة ببلد للعجم فرؼت فلما الرتب، من إلٌها وما الذروة وقدم حنب وببلد حٌش بنً فً السادة وأما

 بن المطهر الدٌن فخر السٌد فٌه أن تقدم وقد الذروة قدم قاصدون أنهم السبلم علٌه اإلمام بلػ وقد حنب، وببلد الذروة قدم فاحتلت

 السبلم علٌه اإلمام فعٌن نافعة، ؼٌر أمداداا  السبلم علٌه محمد موالنا أرسل وقد معدة ٌسمى موضع فً هللا رحمه الحمزي الدٌن ناصر

 األولون واجتمع قدم إلى ثم نٌسا، إلى المعبر من فسار المدد والفقهاء السادة وأصحابه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد الفقٌه على

 إال أٌام ثمانٌة دارت فما شره ٌتقى ممن وكان المحبشً مع العنسً صبلح الشٌخ الببلد شٌخ وكان فقط، نفراا  ثمانٌن نحو واآلخرون

 ولم الفجر، طلوع مع إال حرب مبلوثة ٌحصل فلم قدم لؽزو ؼارة كوكبان ومن العجم، من وأمٌر المحبشً ناصر األمٌر وتجهز

 مما ٌده كسر قد الدٌن عماد الفقٌه وكان الفجر، طلوع بعد الهزٌمة على القضٌة فانجلت دخلت التً المواضع المجاهدون ٌعرؾ

 أمكن فما الصبلة على ٌقدر أن ٌعالج الهزٌمة حال فً رأٌته ولقد بخروجه، األصحاب سارع فلذلك الترقوة المسمى بالحلقوم ٌتصل

قابم وهو برأسه اإلٌماء ؼٌر على ٌقدر ولم أمكن كٌؾ مساٌفة صلٌناها وقد . 

(2/418) 

________________________________________ 

 المجاهدون، فهزم البلد وملك الكمٌن خلفهم والمجاهدون ناصر السٌد خرج فلما قلد قرٌة وراء من كمٌناا  جعلوا فإنهم جنب رتبة وأما

 لم طرٌقاا  سلكوا عٌسى والشٌخ ناصر والسٌد مشقة، بعد وخرجوا فاجتمعوا البلد فً كانت التً أمتعتهم وأخذت جماعة، منهم وقتل

 الشامخ ٌسمى حقل حصن من أعلى فً وكان أسرا، أم قتبل ندري ال: فقالوا عنهما، فسؤلناهم منهما فؤٌسوا أصحابهما ٌعرفها

 فحاصروهم السبلم علٌه الدٌن شرؾ اإلمام أوالد من الباري لطؾ بن ٌحٌى السٌد هللا رحمه محمد موالنا إلٌه أرسل قد[ 667/ق]

 بعد الشامخ فً األمٌر هذا وصار خمخم، محمد باألمٌر والتقى السودة من بوتج محمد األمٌر طلع وقد جنب أهل مع هزموا ثم مدة،

 الدٌن عماد الفقٌه إلٌه فطلع العلكً المسمى الحارث بنً حصن ٌطلع ال الدٌن وأهل العزابم أهل فخاؾ فٌه كانت التً الرتب هزٌمة

 وقدم، وجنب الحارث بنً مكالؾ إلٌه التجؤ وقد الدٌن ناصر بن مطهر والسٌد الباري لطؾ بن ٌحٌى السٌد إلٌه واجتمع هللا، رحمه

 كان فلما وإمداده، سبحانه هللا ألطاؾ من ذلك فكان المجاهدٌن اجتماع مع وخافوا وخرابها الببلد تلك بنهب هللا أخذهم الترك واشتؽل

 حًٌ بنً الطرٌق وكانت نفر، خمسمابة من نحو الجمٌع اجتمع ثم منفردان وهما عٌسى والشٌخ الناصر السٌد وجد النهار ذلك آخر

 من بنادق ومثلها فرسان عشرة بنحو ورتبة هللا رحمه الشهاري عابد بن صبلح الفقٌه فٌه وكان الحارث، بنً أسفل واد   فً حصن

 فحازوهم وخٌل، السودة من محطة النهار أول علٌهم فنزل المذكورة الببلد هذه طرٌق ٌحفظون علٌه هللا رضوان محمد موالنا عند

فارتفعوا ؼرضاا  منهم ٌظفروا ولم النهار بعض  

(2/419) 

________________________________________ 

 فٌه واالنتظار المكان ذلك حفظ على الرأي فاجتمع والسادة ٌحٌى الفقٌه وصول مع فولى ٌحصروه أن معه ومن صبلح الفقٌه فخاؾ

حٌش بنً فً معهما ومن هللا عبد بن صالح بن محمد والسٌد الدٌن، شرؾ بن الحسن بن علً المجاهدٌن للسٌدٌن . 



 طول وأحربوهم الصرارة من بنفسه خمخم محمد األمٌر ثم لهم المقابلة المحاط علٌهم نزلت فإنها هللا رحمهما أخبارهما إلى ولنرجع

 ثم العرابً، بسٌد المسمى الحصن إلى منحازون أنهم أظهروا اللٌل دنا فلما األشرار، أولبك شر هللا وكفاهم خٌراا  ٌنالوا ولم النهار

 صالح بن محمد والسٌد وٌوزعهم، اآلخرٌن لٌراعوا ٌكفهم القوم سرعان فً العسكر أمام علٌه هللا رضوان الحسن بن علً السٌد تقدم

 وما صالح بن ومحمد الحسن بن علً السٌدان فكان وصاروا، الجمٌع واجتمع الفجر، طلوع إلٌنا وصلوا حتى ساقتهم فً الؽربانً

 اإلمام عند من رتبة[ مع] علً نًب فً ٌحٌى والفقٌه السادة من ذكر ومن ناصر والسٌد إلٌها، وما العمشة فً شظب جبر فً إلٌهما

األهنومً السعٌدي[ 668/ق] لهوس بن عامر الشٌخ علٌها شٌخهم صبلح، بن سعٌد الشٌخ مع السبلم علٌه . 

(2/420) 

________________________________________ 

 ببلد إلى جهز السبلم علٌه اإلمام فإن عٌان ومحطة سفٌان وببلد خوالن، وببلد وبكٌل، حاشد، وببلد الظواهر، ببلد أخبار وأما: فصل

 ودخل طابفة منهم السبلم علٌه اإلمام إلى فوصل علٌه اختلفوا إلٌها وصل فلما هللا، رحمه عواض بن أحمد الدٌن شمس الحاج خوالن

 عسكراا  كلهم وجعلهم جوامك، كتبهم بؤن القبابل من كثٌراا  أفسد باشا محمد السٌد أن تقدم فٌما أشرنا وقد طوابؾ العجم عند صنعاء

 عددهم بلؽهم حتى سحام وبنً شداد وبنً حبر بنً القبابل الثبلث خوالن القبابل من اصطنع فممن آكد، ببلدهم لحفظ نفعهم أن ألجل

 بٌوتهم من ٌصلون األشرار كان لقد حتى العجم، من وأمٌر الحمزي الجوفً محمد بن حسٌن األمٌر علٌهم وجعل األلفٌن من قرٌباا 

بٌوتهم فً إال ٌباتون وال كثٌرة جامكٌة وٌقبضون اللوز جبل . 

(2/421) 

________________________________________ 

 التفات[ هللا رحمه] أحمد الحاج إلى ٌبق لم حتى ذلك ٌعرفون والعجم لهم ٌقبضها من وٌستؤجرون وٌسافرون ٌؽفلون أنهم وروي

 هاء ٌحذؾ بؤن الدفتر فً ولداا  وٌسمٌها جامكٌة ابنته ٌكتب صار الرجل وأن صرٌم وبنً الظاهر من الكلبٌٌون منهم وأكثر ومثلهم

 علٌه اإلمام وصل وكان هللا، قاتلهم سٌؤتً كما دونها وقتلوا الحق جنود من ببلدهم وحفظوا منهم فصاروا سعٌدة، نحو من التؤنٌث

 علٌه اإلمام به فقام فارساا  ستٌن من نحو فً للجهاد نفسه حابساا  الجوؾ من الحمزي ناصر بن المطهر ابن المسٌح األمٌر السبلم

 بن علً الدٌن جمال األعلم القاضً بنظر هللا رحمه الهادي القاضً بنظر كانت التً الببلد جعل السبلم علٌه اإلمام كان وقد السبلم

 علٌه اإلمام أمر فٌه وامتثل إلٌه فصار بالطاعة األمٌر لهذا السبلم علٌه اإلمام وأمره الببلد، به صلحت وقد الرجال، أبً بن أحمد

 ٌوماا  فقاتل الشوٌع بن المطهر بن علً واألمٌر خمر من العجم وقصده الحسٌن، أبً آل من الحٌري إلى قٌس بنً من وطلع السبلم

 الترك، مواالة إلى عاد ثم أٌاماا، وبقً أثقاله ونهبت قٌس بنً إلى هزٌمته على( حالته وانقضت) األشراؾ، من نفر أصحابه من وقتل

تضطرب هربه قبل المشارق ببلد وبقٌت اللوز، جبل إلى حسٌن األمٌر عمه ابن إلى صار ثم . 
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________________________________________ 

 باشا جعفر أٌام عٌان فً رتبة كانوا العجم أؼوات من واثنان مطهر بن عابدٌن األمٌر أن تقدم فقد عٌان ومحطة سفٌان ببلد وأما

 فخاؾ والكلبٌٌن، خوالن من تقدم كما[ 669/ق] نفر ألؾ نحو منهم كتبوا حتى سفٌان قبابل فؤفسدوا صفر واألمٌر حٌدر األمٌر وأٌام

 بن علً األمٌر قرابة من].........[  بن الؽٌث أبً الشرٌؾ مع رتبة خٌوان ببلد أهل أٌضاا  جعل وقد صعدة، على السبلم علٌه اإلمام

 مع وؼزا باشا، جعفر أٌام هللا رحمه الهادي القاضً عند إلى العجم عند من هرب[ قد] وكان مطهر بن عابدٌن واألمٌر مطهر،

 قرٌبة ألنها مثلها قل الؽزاة هذه فإن مرمر ذي ببلد من السر أسفل من عبلة جرؾ ؼزاة فً صاببة فٌه ووقع ونصح، الهادي القاضً

 وبنً وخٌار خوالن ببلد فواله علٌه السبلم علٌه اإلمام نفس طٌبة هذا من فحصل صنعاء روضة فً مخٌماا  وكان جعفر الباشا من

 ٌستعٌدون ثم عٌان، إلى خٌبلا  وٌجمع الببلد ٌفسد وكاد وتعالى سبحانه هللا فخان وعٌان خٌار بٌن ما فً الطرٌق بحفظ وأمره قٌس،

 هللا رحمه المهدي بن أحمد الدٌن شمس السٌد له فبسط صعدة حوالً إلى وقدم سراا  عابدٌن األمٌر بخاله اجتمع وقد للعجم، صعدة

 سبلحه بؤخذ فؤمر السبلم علٌه اإلمام وعرؾ علٌه قبض ثم علٌه، هو ما عرؾ قد أحمد السٌد أن ٌعرؾ ال وهو صعدة دخل حتى

 ذلك لحفظ السبلم علٌه اإلمام فؤرسل هنالك، وهلك بعدها، قلٌبلا  إال ٌلبث ولم الجوؾ وطرده مثلها، قل الخٌل شرابؾ من وهً وفرسه

 أن عٌان فً المحطة هذه من السبلم علٌه اإلمام خاؾ ثم الرحبً، الهادي بن هللا عبد والسٌد الطوٌل محمد بن أحمد السٌد المحل

فإنه فٌها ٌإثر ال ؼٌره وأن أمرها ٌستفحل  
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________________________________________ 

 بن أحمد السٌد إلى وكتب بلقاه، خوالن من الدٌن شمس الحاج وطلب وتعالى، سبحانه هللا فاستعان بالعطاء المشارق أهل أفسد قد

 فً هللا حفظه المإمنٌن أمٌر بن أحمد الدٌن صفً ولده وأبقى المشرق، ونواحً برط أهل القضاة وإلى الشام فً والسادة المهدي

 هللا رضوان محمد موالنا على كلها والمراتب خرج ثم هللا، عافاه السٌرانً علً بن واصل الشٌخ المشرق على ولى قد وكان شهارة،

 الشٌخ الهجر إلى ووصله المذكورة القضاٌا وكانت تقدم، كما حجة إلى الرحمن عبد بن مطهر األمٌر وجهز الهجر إلى فتقدم علٌه

ا، العجم مع وكان المسٌجد، ؼشم من الؽشمً محمد بن صبلح  ذكرها اآلتً الفصٌرة صاحب الشامً أحمد الشٌخ تلو وكان معظما

 إلى وكتب السبلم علٌه اإلمام ففعل وٌعمره، العجم على بٌته وٌلزم اإلعانة السبلم علٌه اإلمام من وطلب السبلم علٌه اإلمام إلى هارباا 

 وهو مراراا  الترك وؼزاه بٌته وعمر وفعلوا ففعل وٌمدونه ٌعٌنونه أنهم وؼربان الحٌدانً المحنكً محمد بن أحمد الدٌن شمس السٌد

 فً واتفق الكبٌر، الصلح حصل حتى ذلك على وتم اإلمامٌة، والمراتب ؼربان من األمداد تؤتٌه ثم منهم، وٌقتل نفسه[ :66/ق] ٌحفظ

 من قرضة ودراهم بزاا  طلب السبلم علٌه اإلمام أن إال شاهداا  كنت وال أهلها أسماء أعرؾ وال واحد ؼٌر من سمعناها قضٌة الهجر

 عذر ؼربً من قرٌباا  الهجر خارج إلى فوصلوا تهامة النزول وأرادوا دراهمهم وحملوا أنفار ثبلثة فاعتذره الهجر تجار بعض

 لهم ودعا السبلم علٌه باإلمام سبحانه هللا إلى فتوسلوا فردوهم ردونا أن قرٌب وهم بالحً فصاحوا ٌهتدوا فبل أبصارهم وعمٌت

وتقدم أمكن، بما وأعانوه تعالى هللا فشفاهم  

(2/424) 

________________________________________ 

 نهأ أصحابه مع قواعده من الثبلبً صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد الفاضل الفقٌه حً وكان سفٌان، أعلى من الرحضة ٌسمى موضع إلى

 علٌه اإلمام بخروج علم ولما الفٌل، سورة قوم ومن ٌس سورة شرفاا  وأربعٌن أحد لٌلة كل الراتب على ٌمضون الفقهاء أحد ٌلزم

 ال كثٌراا  وكان الراتب، ثنى ثم السبلم علٌه اإلمام على شجناا  متبلداا  حابراا  فبقً ٌعرفها وهو سفٌان وجهات الموضع هذا إلى السبلم

 اإلمام وصل فلما العالمٌن، رب هلل والحمد اإلمام ظهر: وٌقول الرسول على ذلك ٌعٌد فرأٌته الرحضة بطلوع الخبر وصل حتى ٌنام

 الحاج ووصل] المشارق، وجهات برط وأهل الكثٌرة واألمداد الشام بؤهل المهدي بن أحمد الدٌن شمس السٌد وصل الموضع هذا إلى

 إلى عابدٌن األمٌر خاطب المراتب وأحاطت عٌان مدٌنة حول المراكز تكاثرت فلما[ وؼٌرهم سفٌان ببلد من بجمع كذلك الدٌن شمس

 فؤجابه اسمه علً خفً وآخر آؼا حمزة علٌهم وكان الترك، عسكر من معه بمن الجوؾ وٌخرج عنه ٌفرج أنه السبلم علٌه اإلمام

 سفٌان افتراق خاؾ للحرب المباشرة ومع بعده ما اختبلل المقام طول من خاؾ فإنه الصواب ورآه ذلك إلى السبلم علٌه اإلمام

 تحمل جمل أربعمابة السبلم علٌه اإلمام من وطلب الجوؾ ٌنزل أنه على السبلم علٌه اإلمام فعرفه عٌونهم من عسكره فإن واختبللهم

 السبلم علٌه اإلمام تقدم ذهبوا فلما الٌمن، مشارق من رداع ثم بٌحان الجوؾ من ٌخرجون ثم اإلمام له فحصلها معه، ومن أثقاله

 ٌبق ولم إلٌها العظمى السابلة وعدل كثٌرة، خموراا  فٌها ووجد فهدمها باب على حصٌنة ٌقولون فٌما وكانت البلد، هذه خراب ورأى

علٌه علً بن القاسم مشهد المقدس المشهد إال  

(2/425) 

________________________________________ 

ة   َعلَى َوَحَرام  } وٌقرأ الشرٌفة بٌده الخراب ٌباشر كان أنه البرٌد أخبر ولقد بمذاقة، المعروؾ خارجها وهو السبلم ٌَ ُهمْ  أَْهلَْكَناَها َقْر  الَ  أَنَّ

 كثٌرة بجموع وادعة ببلد إلى توجه ثم ،[م9899 أكتوبر]وألؾ وعشرٌن ست سنة القعدة شهر فً[ ;66/ق] خرابها وكان ،{ٌَْرِجُعونَ 

 صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد الفقٌه وطلب ؼربان إلى وكتب الصبٌحات ببلد من األشطوط قرٌة إلى وصار المشارق أهل من

 بن محمد العبلمة الطاهر السٌد وأرسل راٌات، للقبابل فرق وقد واحد ٌوم فً خمر محطة على القدوم ٌكون ثم ؼربان، إلى لبلجتماع

 إلى وعزموا ؼربان اجتمع ثم ذلك، وفعل فوصل ؼربان من األمٌر وعٌال قاسم عٌال بٌن ما لٌصلح هللا رحمه عشٌش بن علً

 المسٌجد جاوزنا فلما أصحابه، على صبلح بن ٌحٌى والفقٌه المحنكً محمد بن أحمد السٌد مع عسكراا  ثمانمابة من نحو وهم المسٌجد

 محاط ننتظر وونحن وتظهرنا حمومة، محطة من موضع أقرب من بخٌران اتصلنا حتى السبلم علٌه اإلمام محاط من القرب نرٌد

 ؼشم من برجل وإذا األمر، علٌنا فاختلج حمومة محطة فً نراها منشورة والبٌارق المحطة فً بالتعشٌرة وإذا السبلم علٌه اإلمام

 علٌه اإلمام فإذا وكذا، رأساا  عشر ثمانٌة أخذوا الذٌن الرإوس فإنما ٌؽرونكم ال: مرتفع بصوت وٌعرفونه ٌعرفهم الذٌن السادة ٌخبر

 بن أحمد السٌد قبل من بؽارة الواصل الشامً الحسن والسٌد ،( هللا رحمه) علً بن عامر بن محمد الدٌن عز السٌد قدم السبلم

 الموضع، ذلك إلى طلوعهم خمر ألهل صح ولما دماج، وادي إلى اللٌل أول العسكر بطلوع أشار من علٌهم فؤشار هللا رحمه المهدي

وكان صبٌح جبل فً الدٌن شمس والحاج  
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 إلى اؼزوهم إنكم الشوٌع مطهربن بن علً األمٌر علٌهم المشٌر إن فٌقال مصطفى شالق ٌسمى أمٌر علٌهم أمراء عدة خمر فً

 العجم أن ببالهم ٌخطر ال آمنٌن فؤلفوهم اللٌل من األخٌر الربع فً وعسكر أمٌر إلٌهم فتجهز علٌكم، ٌجتمعوا أن قبل اللٌل فً الوادي

 العشمً، ذكره مما أكثر القتلى من رإوساا  واحتزوا وهزموهم بهم فؤوقعوا محطتهم، علٌهم الدخول انتظار فً هم وإنما تقصدهم

الحسن السٌد وبؽل فٌها وما المحطة وانتهبوا . 

 رجعت ؼربان وجموع الحشحلش، أهل قراش من فانتهب ففاتوه الحشحلش إلى الشمس طلوع عند فؤؼار الدٌن شمس الحاج وأما

 حرب عسكر ٌكونوا ولم تفاشلوا قد الناس ووجد مالك بنً أعلى من قٌهمة طلع حتى بنفسه أؼار السبلم علٌه اإلمام بلػ فلما المسٌجد،

 هللا أخذهم الترك عسكر وكان ذلك، ذكر تقدم كما والعة وحجة حٌش بنً ببلد من السبلم علٌه عساكره فإن مجموعة ؼارات هم إنما

 علٌه فرجع آالؾ، خمسة من قرٌباا  فٌكونوا والعرب[ 674/ق] والخٌل الببلد أهل ؼٌر من بندق قصبة آالؾ ثبلثة فوق خمر فً

 السبلم علٌه اإلمام فحلفهم الهزٌمة فً أعملوا بؤنهم كبرابهم بعض وادعة واتهم تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما وادعة فً وتردد السبلم

وادعة ونفوس لنفسه طٌبة . 

(2/427) 

________________________________________ 

[ ذٌفان أخبار ] 

 ما خمخم محمد األمٌر من الذٌفانً حمزة بن ناصر األمٌر على اتفق فإنه الصٌد أعلى من العرقة ورتبة ذٌفان أهل مواالة قضٌة وأما

 جمال القاضً بهم فتقدم زهٌر وبنً الصٌد ببلد إلى وأرسل السبلم علٌه لئلمام ونّصر فطردهم العجم من رتبة عنده وكان أؼضبه،

 األمٌر إن ثم البون، إلى األشراؾ وؼزا العجم، محطة على الطرٌق وقطعوا ذٌفان وحفظوا الرجال، أبً بن أحمد بن علً الدٌن

 حرب بعد ذٌفان من فؤخرجوهم علٌهم وجمعوا صنعاء من أخرى خرحت ثم الصرارة، من عنده من محطة علٌهم أرسل المذكور

 مصطفى شالق عند خمر فً وكان ذٌفان، ٌلً مما الصٌد أعلى العرقة إلى أهلهم األشراؾ وأخرج جماعة، الفرٌقٌن من فٌه قتل شدٌد

 ٌنجا أن كاتبه وقد والعجم عمه[ ابن] بٌن ما بلؽه فلما حالة العجم مع له وكان محمد بن هللا عبد الفارس الشرٌؾ ناصر األمٌر عم بن

 خروج قبل الفتوحات هذه وكانت المحروسة، شهارة إلى السبلم علٌه اإلمام إلى هرب بجرٌرته ٌإاخذ ال السبلم علٌه اإلمام إلى بنفسه

 اإلمام عرؾ فلما الكرام، آبابه وطرٌق اإلمامة عن الؽافل حكم فً هللا عبد األمٌر هذا وكان اإلمام فعظمه عٌان السبلم علٌه اإلمام

 لباس من علٌه ما وأذهب الخالصة بالتوبة وتعالى سبحانه هللا إلى أقبل الفضبلء من عنده ومن الشرٌفة أحواله ورأى السبلم علٌه

 األمٌر أسرابها من أن أثلة ؼارب ذكر فً تقدم وقد تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما ذلك على واستمر طٌبة، أحوال له وكان العجم،

 من كاشؾ جوهر مثل وجماعة عامر األمٌر على ضمن هللا عبد األمٌر هذا حال صلح ولما أحمد، أخٌه وابن الذٌفانً حسن بن عامر

دروٌش األمٌر أصحاب  
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________________________________________ 

 الحبس، من السبلم علٌه اإلمام وأطلقهم فارساا  عشر اثنً نحو إلى وردة بؤبً المعروؾ عجٌر محمد والشٌخ عبٌدهم، من وأصله

ناصر األمٌر إلى أرسلهم ثم وخٌبلا  سبلحاا  وأعطاهم إلٌهم وأحسن . 

 ببلدهم من انقطعوا ثم مؽازي بعض العرقة فً بقابهم أٌام فً ولهم السبلم علٌه اإلمام لمفارقة نفسه تطب فلم هللا عبد األمٌر وأما

 فكفاهم[ 679/ق] السبلم علٌه اإلمام قانون ٌعرفون وال دابرة سعة أهل وكانوا كفاٌتهم، السبلم علٌه اإلمام على فثقل أموالهم وذهبت

 الرجوع على المدة آخر فحملهم األشرار، من وكان العجم عطاء فٌه صبػ قد كاشؾ فرحان وكان الجزٌل، العطاء وأعطاهم اإلمام

 اإلمام طلع ولما الصلح، فضٌحتهم تعقب ثم حصنهم، لهم أرجعوا أن ؼٌر العجم لهم ٌفعل ولم آلخرة،وا الدنٌا وذهاب الحافرة فً

 وأعطاه ذلك، شاهد وأنا حمزة األمٌر هذا ووصله وبكٌل، حاشد واستنهاض السبلم علٌهم األبمة لزٌارة وذٌبٌن ظفار إلى السبلم علٌه

 اإلمام تودع ولما والسبلح، النقود ؼٌر من وؼٌره البر الجمال على حملوا لقد حتى وؼٌرها النذور من له وصل ما السبلم علٌه اإلمام

 من ؼنم رأس ستمابة فكانت منها بقً ما ٌلحقوه أن فؤمر والضٌافات الكبار الؽنم من نذور المشارق من له وصل وقد السبلم علٌه



 كل العرقة إلى شهارة من الطعام لهم ٌحمل السبلم علٌه اإلمام كان ولقد واآلخرة، الدنٌا خسروا حتى العبد هذا واستمالهم الكبار،

وجهاته الصٌد من ٌحصل ما ؼٌر من قافلة شهر . 

(2/429) 

________________________________________ 

 الطاعات ووضابؾ للمسجد المبلزمة كثٌر وكان علٌه، أثرها وظهر إلٌها وأقبل التوبة على فاستقام محمد بن هللا عبد األمٌر وأما

 أن علٌه هللا سبلم باهلل المإٌد اإلمام وأراد أقر، أعمال من األمٌر درب فً بؤشهر السبلم علٌه اإلمام وفاة بعد هللا رحمه توفً حتى

 وثمرة سلفه سبٌل فً النظر عن ؼافل أنه ؼٌر وفراسة شجاعة األمٌر هذا فً وكان لذلك، فاستناب علٌه للصبلة شهارة من ٌنزل

 وآٌة بؽرٌبة أٌضاا  منه ذلك وسمعت وؼٌرهما به هللا نفع الدٌن شرؾ بن الحسن موالنا وكذا السبلم علٌه اإلمام حدث ولقد تكلٌفه،

 الدٌن شرؾ اإلمام بن المطهر دولة انقطاع بعد الذٌفانً أحمد بن حمزة الشهٌر الفارس الكبٌر األمٌر عمه حً كان أنه عجٌبة

 والهادي ناصر ولدٌه أمر فٌها أوالده وكثر صنعاء فً تولج وقد السبلم علٌه اإلمام دعا ولما وعظموه، العجم إلى صار وأوالده

 الترك إن ثم وتؤثٌر، حسن جهاد األولى القضٌة فً لهما وكان خالفاه، أنهما على معه ٌجاهدوا وأن السبلم علٌه اإلمام إلى بالمسٌر

 أمٌر مع أخرجوه ثم منه، قبلوا فما السبلم علٌه اإلمام وجه فً االنتصاب على فتعلل السبلم علٌه اإلمام لحرب معهم بالخروج أمروه

ألهان جهة إلى شوبان أحمد ٌسمى للعجم . 

(2/430) 

________________________________________ 

[ اإلمام كرامات من ] 

 السبلم علٌه اإلمام مع وقٌامهم الصٌد أخبار ذٌفان من ووصلنا أفارقه وال هذا بعمً أختص وكنت: المذكور هللا عبد األمٌر قال

 وٌتعلل ذلك من شٌباا  ٌرضى ال وهو وقطابعنا بلدنا عن ونقاتل[674/ق] جهاتنا نعود: لعمً أقول فكنت وأطرافنا، مواضعنا وؼزوهم

 أعلى من المنجدة إلى محطة معً ٌجهز أن هللا لعنه سنان طاؼٌتهم إلى لً ٌكتب أنه معه واتفقت التركً األمٌر على فشكوت علً

 عمً أؼضبت وقد علٌهم ربٌس مع عسكراا  هللا لعنه سنان الباشا معً وأرسل ففعل إلٌه، وما البون نحفظ حتى بذٌفان المتصل البون

 نفراا  أربعٌن أو ثبلثٌن إلى فٌجتمعون المؽارب جهات من والحوابج األسواق ٌحتاجون الصٌد أن بلؽنً إنه ثم ببلدنا، من طمعهم فقل

 علٌه قدرت ما بقتل صدري وأشفً البون فً لهم كمنت لو وبؽضهم عداوتهم من فٌها لما نفسً فً فقلت ببلدنا، إلى البون وٌقطعون

 ال فرساا  لً أن مع عداوتهم من خالطنً قد وما القوة من نفسً فً أجد لما أقتلهم أقدر أنً وأقطع لهم حالة ال سفر أهل هم فإنما منهم

 حزرت الصٌد جهة من مقببلا  سواداا  نظرت الرابعة أو الثالثة وفً أحداا، منهم أجد ولم أخرى ثم لٌلة فكمنت الوقت، ذلك فً لها نظٌر

 القصٌر البٌت هً كؤنما عظٌمة دابة هً فإذا السواد ذلك منً قرب فلما لهم، وتؤهبت فرسً فاستفرهت رجبلا  أربعٌن سواد ذلك

: قال حركة، ولها روٌداا  تمشً ذلك على ٌزٌد أو أذرع عشرة من نحو وطولها ظهرها وعرض بالطوٌل، لٌس عنق لها المتوسط

 كل كؤنما أذنٌها رفعت منها قربت فلما سوادها، معظم الرمح وٌممت علٌها للحملة فرسً فحركت أحوزها مفخرة قتلها وهذه فقلت

ففرت شاة إهاب واحدة  

(2/431) 

________________________________________ 

 الدابة هذه تعلقت حتى ومنها منً كذلك زال ال ثم كذلك فعادت أعدتها ثم الفرس، شوط ؼلوة جاوزت حتى أملكها ال تحتً من الفرس

 كالشاة منها حجارة كل حجارة الجبل من ونزل الشرر حافرها من ترامى الجبل صعدت فلما صٌحان، جهات من الكلبٌٌن جبل

 أخبر لما أنه وأخبرنً السبلم علٌه اإلمام ٌكره ما إلى بعدها تعرضت وال ذلك لمثل أعد ولم موضعً وعدت وفشل، رعدة فؤخذتنً

 فٌها أعلم ما المذكورة الجبال أعرؾ وإنً ؼٌرها فً وال ببلدنا فً ال نعرفها ال هذه مثل أن عرفه وقد اآلٌة بهذه السبلم علٌه اإلمام

 لك وحماٌة وذكرى موعظة لك جعلها الخلق ٌعلمه وال هللا علمه مما ولدي ٌا هذه: السبلم علٌه اإلمام فقال: قال هذه، تواري بمؽارة

 الكرامة هذه وذكرنا السبلم، علٌه اإلمام كرامات من[675/ق] ذلك بؤن وزاد ذلك مثل الحسن السٌد وقال: قال علٌه، عزمت كنت مما

انتهى. وتذكرة عبرة بطولها . 

(2/432) 

________________________________________ 



[ صعدة على القاسم اإلمام بن أحمد والٌة ] 

 وكادوا هللا رحمه المهدي بن أحمد الدٌن شمس للسٌد الشام أهل ٌتقٌد لم األٌام وهذه وادعة فً السبلم علٌه اإلمام موالنا بقاء وفً

 ذلك بمثل السبلم علٌه اإلمام إلى مطالعته وكثرت السبلم علٌه اإلمام ؼٌر من فتحوها الذي بؤنهم علٌه وأدلوا صعدة علٌه ٌفسدون

 استقامت حتى األطراؾ وؼزا مردتها وقمع فحفظها بقاه هللا أطال المإمنٌن أمٌر بن أحمد موالنا ولده ولى أن اإلمام استرجح حتى

تعالى هللا شاء إن فٌها أخباره جمل من تٌسر ما ذكر من بد وال ذلك، مثل فً السبلم علٌه اإلمام إلٌه عهد وقد له، . 

(2/433) 

________________________________________ 

[ باشا محمد الوالً أخبار ] 

 بن هللا عبد المجاهد الشٌخ حً استٌبلء فذكرنا الرابعة، النهضة هذه فً وحراز آنس جهات وحضور الحٌمة جهات أخبار فً: فصل

 الحٌمة، نصؾ على كان بقاه هللا أطال الشامً علً بن أحمد العبلمة السٌد وأن الحٌمة مع حضور على هللا رحمه الطٌر سعٌد

 وإلٌه هللا عبد الشٌخ إلى منضماا  المخبلفً أحمد بن ٌحٌى الدٌن عماد القاضً وكان هللا، عبد الشٌخ إلى وحضور اآلخر والنصؾ

 على الحٌمة جانب وعظم المذكور الشٌخ بنظر ببلد إلٌه وصارت األٌام آخر فً البروي الدٌن عز بن محمد الشٌخ به ولحق ببلد،

 به ٌضرب ما األمور نظم فً وضع أنه بحٌث تدبٌرهم وذوي العجم شٌاطٌن من وكان باشا محمد وصل فلما هللا، أخذهم الترك

 وكان بٌده العسكر أرزاق وٌنظم بلٌؽاا  كاتباا  وكان ؼٌره، وكذلك بعجٌب علٌه هللا رضوان الحسن موالنا حً ٌخبرنً كان ولقد المثل،

مصر من به وصل الذي ماله من العسكر على ٌنفق كان أنه عنه أخبر مما المال، كثٌر . 

(2/434) 

________________________________________ 

 وهو عجباا، دنٌاه نظمه من وٌصؾ والمدخول المخرج مخزان معه ٌختلط ال: وقال ذلك بمثل هللا رحمه سنبل األمٌر حً وأخبرنً

 بمن القبلة جهات باب أؼلق إنه ولذلك أعوانه، من ٌصٌر حتى وٌفسده جامكٌة ٌكتبه بؤن ٌخافه من تؤلٌؾ من أسس كان ما وسع الذي

 دمر األمٌر وزٌره فؤمر الحٌمة جانب إلى همته صرؾ إنه ثم خوالن، وكذا الببلد ألهل تقدم كما جوامك جعل ألنه الرتب من فٌها

 والعتو،[ 676/ق] بالظلم معروؾ سنان وأبوه ملوكهم من وكان سنان بن محمد األمٌر مثل األمراء وجماعة مصر من معه الخارج

 الداعً، إبراهٌم األمٌر ومنهم سهٌل، األمٌر ومنهم خضر، األمٌر ومنهم والمال، التوابع كثٌراا  وكان خصاله، فً أبٌه تلو هذا وكان

 آالؾ ستة حضور طلع الذي أن روي حتى وآنس الٌمن جهات مشابخ ثم وؼٌرهم، الرحمن عبد بن محمد األمٌر األشراؾ من ومنهم

 واجتمعوا الحٌمة قبابل له جمعوا الطٌر سعٌد بن هللا عبد المجاهد والشٌخ علً بن أحمد الدٌن شمس السٌد بلػ ولما الخٌل، ؼٌر من

 اإلمام من ورصاص باروت وأحمال راٌات لهم ووصل العدو، لقتال واحدة ٌداا  أنهم وتعاضدوا وتعاقدوا سهمان، من متنة بركة إلى

 المراتب فانتقلت الخٌل ؼلبتهم ثم شدٌدة حروباا  وكانت الحق، جنود إلٌهم وزحفت ردم بٌت إلى وألفافهم العجم وطلع السبلم علٌه

 والشٌخ الطٌر هللا عبد بن علً المجاهد الشٌخ فٌه فكان شعبان، المسمى الجهرانً وبٌت بشطوان مطر بنً جانب إلى اإلمامٌة

 الذماري عامر بن أحمد الدٌن شمس القاضً مثل عٌون وإلٌهم وؼٌرهم، الرمً فً نادرة وكان الكشري، ركبة عبده المجاهد

الدٌن عماد المجاهد القاضً سوار بنً من ٌازل وفً وؼٌرهم،  

(2/435) 

________________________________________ 

 باألحبوب، قبابله وعٌون المنامة هللا عبد بن علً الدٌن جمال الشٌخ فٌه القذؾ وبلد قبابله، من عٌون وإلٌه المخبلفً أحمد بن ٌحٌى

 النمري وبنو عمرو وبنو مهلهل بنً قبابل فٌه الحازة فً وداعر العجلً ؼانم الشٌخ وصنوه الكامل الشٌخ علٌهم السٌاغ وبنو

 فتقدم وؼٌرهم، حجاج وبنً وحجحج الحذٌفً وبنً ٌوسؾ، بنً من الحٌمة أسفال ومن القبابل ببلد فٌه شعٌب بٌت ومثل وحلفاإهم،

 أهل وانقسم الدار، ٌثقب والزبرطان المدافع وكان منازله، هدموا حتى وأٌاماا  أشهر أربعة وحاربوه بالمدافع الجهرانً بٌت إلى العجم

 وكان كثٌرة حروب بعد شظوان العجم ملك وقد علٌهم، طال حتى ٌعمره من ومنهم الثقب، موضع من ٌرمً من منهم المركز

 ببلد إلى مطر بنً جانب فً التً المراتب تؤخرت ذلك علٌهم طال ولما ردم، بٌت من الؽارة تمدهم حتى ٌحصرونهم المجاهدون

 وهو القذؾ على للحرب ٌتشرعون وكانوا سهمان، قاع أعلى متنة بركة إلى محاطهم بجمٌع العجم وتقدمت منه، ٌقرب وما الثلث



 المحطة، إلى وٌهزمونهم علٌهم ٌحملون ثم هللا عبد والشٌخ أحمد السٌد إلى المجاهدون ٌجتمع ثم به، ٌحٌطوا حتى إلٌهم مرتبة أقرب

القذؾ بؤهل األمثال[ 677/ق] ضربت حتى كذلك وٌعودون القذؾ ؼٌر إلى ٌسرحون وقد أشهر تسعة من أكثر المراكزة هذه وكانت . 

(2/436) 

________________________________________ 

[ وأسبابه الحٌمة اختبلل ذكر ] 

 الحٌمة فً أحمد والسٌد حضور فً الطٌر هللا عبد الشٌخ استقرار أٌام فً ووقع ٌناع حصن بسبب اختبلؾ بٌنهم كان أنه وذلك

 أن ذلك أصل وكان والمؽارب، الجوؾ ببلد إلى القبابل اختلفت بسببهم إن: قٌل حتى األحبلؾ وتداعت وحروب، كثٌر اختبلؾ

 بنً ٌعنً صفان وهما مهلهل بنً إلى وبعضهم السٌاغ، بنً إلى صار فبعضهم منه خرجوا إنهم ثم السبلطٌن إلى صار هذا الحصن

 بنً من السبلطٌن بؤصحابه ؼدر األسد ٌسمى السٌاغ بنً فً الذٌن السبلطٌن من رجبلا  إن ثم صؾ، السٌاغ وبنً صؾ، مهلهل

 لما الترك أن حتى ذلك بٌنهم وعظم مهلهل، بنً على الضرر وحصل ذلك ألجل القبٌلتان فاختلؾ الحصن، علٌهم وسرق مهلهل

 ؼزا ٌناع صاحب إن ثم االختبلؾ، بٌنهم وٌعطً الجهاد من تقدم ما منهم وكان سبق، كما وتعاقدوا وتعاهدوا أصلحوا علٌهم خرجوا

 عمرو وبنً وؼٌرهم شهاب وبنً سلٌمان وبنً المخبلؾ، كؤهل صفهم على مهلهل بنو فشكى لؽارات مهلهل بنً الؽٌالة سبٌل على

 إلٌهم أعادوا إنهم ٌقال حتى أرادوا بما ٌنفعوهم ولم وكذا عهد على إنا: حاصله جواباا  فؤجابوهم اآلخر، الصؾ مشابخ على ففتحوا

ا   ٌعنً فعظمها قال، كما أو أمراته من شكواكم أن أعلم فاهلل عندنا والسلطان الجهاد فً أنا على السٌاغ بنو فؤجابهم ذلك فً خطابا

 وضٌفة فؤعطوه البروي الدٌن عز بن محمد الشٌخ الترك إلى وصار والجن، اإلنس شٌاطٌن وزخرؾ العداوة وأساس الهوى الكلمة

 الشقً الشٌخ إلٌهم ٌرسل أن صنعاء إلى الباشا إلى األشرار كاتب ثم الصؾ، ذلك من ؼٌره فؤفسد لهم مقدماا  وجعلوه أؼواتهم من آؼا

إلى فؤرسلوه الحماطً قاتل هللا لعنه الجرمً قاسم  

(2/437) 

________________________________________ 

 ذلك من كثٌر إلٌه وصار نعام ٌسمى عمرو بنً من موضع إلى الحٌمة أسفل إلى وخرج تٌس، جبل أسفل إلى انحدر ثم كوكبان،

 قابمة الحرب ذلك ومع إلٌهم، ومن عمرو بنً من نفر خمسمابة له خلص حتى بالمال ٌمدونه والعجم عسكراا  وكتبهم الصؾ

 إلٌهم، ومن هللا أعداء وٌحاربون الجهاد فً ثابتون المنامة علً الشٌخ أصحاب األعلى الصؾ ومن المذكور الصؾ من والمخلصون

الحق لجنود فٌها والٌد . 

(2/438) 

________________________________________ 

[ هللا رحمه الطٌر سعٌد بن هللا عبد الصابر المجاهد الشٌخ استشهاد ذكر ] 

 مرتبة فً[ 678/ق] والعرب العجم أحاط فإذا الجبل فً تعالى هللا عافاه أحمد السٌد وكذلك خوالن بٌت جبل قرٌة فً كان أنه تقدم قد

 والدخول القذؾ إلى الوصول على العجم تعاقد وقد األٌام هذه بعض فً فكان دأبهم، هذا العجم وهزموا عنهم فؤفرجوا أؼاروا القذؾ

 فبل بالهزل لٌس أمر وكان جانباا، أحمد والسٌد جانباا  الشٌخ أؼار العادة بمثل به أحاطوا ولما آخرهم، على ٌهلكون لو الرتبة على

 وحمله هزٌمتهم مع بنادقهم من رصاصة فوصله وٌقاتل، نفسه مشهر هللا رحمه والشٌخ الظالمٌن، جنود هزموا حتى زالوا

 المجاهدٌن، أعٌن عن وستروه ثوباا  علٌه فوضعوا الخواص من وقلٌل المنامة، علً الشٌخ إال صرع حٌن رآه فما المجاهدون

مخٌمهم أدخلوهم حتى العادة على فهزموهم . 

 معرفة ٌثبته ولم هللا رحمه صرعه حال على رآه أنه األحبوب من الشقاق بنً سر فً السكون من العلفً علً بن أحمد الفقٌه أخبرنً

 وهو وجهه فً قدمٌه جعل وقد وٌبكً بالثوب علٌه ساتر وهو بقدمٌه ممسك هللا رحمه المنامة علً الشٌخ رأٌت ثم: قال ، األمر لشدة

 أظهروا هللا أخذهم الترك بلػ ولما قال، كما أو ألحد بعدك أصبر ال فإنً دٌنً على أبكً وإنما علٌك أبكً ال: ذلك بٌن فٌما ٌقول

صنعاء وفً محاطهم جمٌع فً البشارات . 

(2/439) 



________________________________________ 

 وفقه قراءة وله الجهاد، فً أبٌه تلو وكان الطٌر هللا عبد بن علً المجاهد الشٌخ لولده أرسلوا توفً فلما علٌه هللا رحمة أصحابه وأما

 فعلهم فصوب السبلم علٌه اإلمام وعرفوا لولده وحلفوا علٌه وعقروا خوالن بٌت قرٌة فً وقبروه بوالده، عزوه وصل فلما ومجالس،

 وكاد المخبلؾ دخل حتى زال فبل ةالحال تلك على والجرمً عمرو وبنو هذا خٌراا، ٌنالوا ولم الظالمٌن على الحرب وكان وقرره،

 فبلن بنو: ٌقال لببل وراءها ال التً النصٌحة بذلوا قد األعلى والصؾ كثٌرون، وهم له اجتمع قد بمن وراءها من المراتب ٌخرب

 عمرو لبنً هللا أخذهم الترك وضع[ قد] وكان والتؤثٌر، الظهور على منهم أقدر الجرمً أصحاب وأن الجهاد، فً مقامهم عن نقصوا

 اآلن: وقالوا المنامة أصحاب الصؾ كبراء اجتمع أنه الحٌمة أهل من كثٌر من فبلؽنً وكذا، إلٌهم ٌناع إرجاع إلٌهم ومن مهلهل وبنً

 دمر، المسمى العجم أمٌر عند إلى ٌصل وال سنان، بن محمد األمٌر ٌواجه ٌتقدم العجلً السٌاؼً ؼانم الشٌخ أن على اتفقوا ثم ؼلبنا

 األمٌر بمسارة محمد الباشا إلى ٌصل أنه استدعى ثم سنان، بن محمد األمٌر معه وصل وبمن به، وشمخ دمر، على ذلك فعظم ففعل

 عند صٌته وعبل ذكره عظم قد وكان المنامة،[ 679/ق] علً الشٌخ رسول أنا: قال إلٌه وصل فلما الباشا، فطلبه سنان بن محمد

 األمر فعجل وال، وال حقً ٌعرؾ ال فإنه العساكر هذه على كٌخٌا ودمر أواجه أنً ٌمكن ال: وقال: المنامة علً الشٌخ ٌعنً العجم

 علً الشٌخ وأخرجوا إلٌه، األعلى الصؾ ومشابخ المنامة هبط سنان ابن إلى األمر صار فلما دمر، وعزل سنان بن محمد األمٌر إلى

ثم ببلدهم، أسفل إلى الطٌر  

(2/440) 

________________________________________ 

 الحٌمة وأقبلت الثوٌرٌن، جبل ٌسمى موضع إلى حضور جبل إلى المحاط وجمٌع سنان ابن وطلع السبلم، علٌه اإلمام إلى خرج

 العجم عسكر وؼلظ وأفرد، ببلده فً اختفى المخبلفً ٌحٌى والقاضً أصحابه من وأفرد أحمد السٌد واختفى جهة كل من ٌواجهون

 هذا البروي صار حتى البروي، الدٌن عز بن محمد والشٌخ الجرمً، علٌهم واألسفل المنامة، علٌهم األول فالصؾ الحٌمة، أهل من

 عابوا قد أنهم األسفل الصؾ فعرؾ الببلد، فً وتبسطوا العر، إلى العجم من خضر األمٌر أنزلوا وقد عمرو، بنً ببلد من محرم فً

 تسدوا أنكم وؼٌره، المنامة الشٌخ برأي بنظرهم وولوه العجم، قبضه بل لهم ٌصح لم ٌناع وأن أٌاد   كبرابهم على وله اإلمام، وخانوا

 فإنهم الوزارة إلى أوصله الذي المنامة أن سنان ابن رأى وقد به، وعدوهم ما العجم وأخلفهم لخصومنا، وال لنا ال لكم تؤخذونه بٌننا

 جعل آؼا ٌسموه الذي البروي الدٌن عز بن محمد الشٌخ أن حتى علٌهم، العجم تبسط ورأوا الٌمن، أكثر إلٌه وصار بعدها، عظموه

 وكان أنفسهم، فً النظر إلى وعادوا سبق، ما على الحٌمة أهل فندم عمرو، بنً فً مفضل بن صبلح الشٌخ بٌت أعلى فً خٌمته

 وٌجتمع مواضع، إلى اللٌل فً ٌمشً كان فإنه مفضل، بن ناصر بن صبلح الشٌخ العجم طاعة نقض فً وقابم لهم ذكر من أول

 أنه ووعدهم منهم، واستوثق القٌام، وعدوهم وقد المخبلفً، أحمد بن ٌحٌى الدٌن عماد القاضً ٌراسلون ثم الصفٌن، من بؤعٌان

 المخبلؾ فسد وقد العجم، لقتال ٌظهرون ثم المخبلؾ، إلى إلٌه ٌؤتً عواض بن أحمد الدٌن شمس الحاج السبلم علٌه اإلمام من ٌطلب

استحكم حتى سراا  اللٌل فً هذا وإنما العجم، مع البروي بعسكر  

(2/441) 

________________________________________ 

 ٌلحق أن وهم الخوؾ، به اشتد وقد الببلد، بعض فً متخفٌاا  فوجد بقاه هللا أطال علً بن أحمد الدٌن شمس السٌد وطلبوا أمره،

 فمنهم عسكرهم، وفرقوا وأمنوا العجم، تبسط وقد الطٌر هللا عبد بن علً للشٌخ سبق كما السبلم علٌه اإلمام إلى ٌرجع ثم بالمشرق،

 مع للمال تفرق من ومنهم سهٌل، األمٌر مع النمري بنً جانب فً ومنهم خضر، األمٌر مع العر نزل من ومنهم صنعاء، رجع من

 نفر ثبلثمابة نحو جماعة الدٌن عماد القاضً مع فؤصبح الثوٌرٌن جبل على للحرب فتواعدوا[ :67/ق] وحضور الحٌمة فً المشابخ

 اللٌل، إلى فؤحربوهم أطرافهم فً النهار آخر والرمً إال شعروا فما ؼفلة، حٌن على سنان ابن محطة بهم فقصد الباقون، وأخلفه فقط

 عر إلى عاد بذلك ٌحٌى القاضً ٌظهر ولما وكوكبان، صنعاء من ؼارات فؤرسل أدركنا، أن الباشا إلى بخاتمه سنان ابن أرسل وقد

 وقد أصبح حتى الجهاد أهل وأجابه اللٌل، فً العزابم أهل بعض إلٌه فوصل سلٌمان، بنً بحصن المعروؾ والحصن سلٌمان بنً

 لم الذٌن أؼار حتى الحٌمة فؤؼارت نهار بعض الموضع هذا فً وحازوه قصدوه عساكرهم للعجم استكمل ولما األلؾ، فوق له اجتمع

 بن أحمد السٌد وظهر أجابه، من وجمع الرتب شدد ثم عظٌمة، مقتلة منهم وقتلوا الظالمة، الجنود فكسروا قبل، من بالجهاد ٌتظهروا

 ثبلثمابة نحو عباس وبنً والبعابعة المحاجرة ٌسمون األحبوب أسفل إن ثم حرب، علٌه ووقعت العر فحاصروا تعالى هللا عافاه علً

 فً رتباا  فجعلوا معه ومن سنان ابن من خافوا ثم جهتهم، من وحاصروه العر من أعلى موضعاا  سودان خربة فً عسكروا رجل

آخر، موضعاا  وزاالن األحبوب ظهر أعلى من حباب بٌت منها مواضع  

(2/442) 



________________________________________ 

 ٌنزل ال سنان ابن محطة ٌقاتل ونصؾ الطلوع، من العر فً التً المحطة[ عن] ٌدافع نصؾ نصفٌن، ٌنقسمون البٌت أهل وكان

 كوكبان وأهل والعرب العجم وحمل محمود، النقٌب مع كوكبان من ؼارة وصلتهم حتى أٌاماا، دأبهم ذلك وكان إلٌهم، والؽارات علٌهم

 كثٌراا، معه وقتلوا وقتلوه العجم لواء صاحب زاالن رتبة احتمل لقد حتى بالهزل، لٌس أمر ووقع المراتب، بهذه أحاطوا حتى

ا  البٌرق رأوا فلما الؽارات، ووصلت  الرتبة أن عرفوا فلو وإال وبردوا، فكفوا المرتبة أخذوا قد العجم ظنوهم البٌت على منصوبا

كثٌرون جماعة منهم قتل وقد ردوهم، حتى ٌكسرونهم زالوا وال العجم فً هابلة قتلة لكانت المنصورون . 

 ذلك بعد ثم كسٌرة، وكانت نفراا  أربعٌن فوق منهم فقتل أصحابه وانهزم فحمل محمود النقٌب أصٌب فإنه حباب بٌت فً الذٌن وأما

 الحرص العجم مع الذٌن عمرو بنوا وحمل الخطاب، فجرى شدٌدة، محاصرة حاصروه أن بعد له ٌفرجون أنهم خضر األمٌر خاطب

 ٌخرجونه بل المعتادة[ الطرٌق] وهً األحبوب طرٌق ٌجً ال األمٌر أن إلٌه ومن هللا لعنه الجرمً الشٌخ منعه بؤن ٌناع حصن على

 لطٌب له وصار ٌحٌى القاضً فؤخذه لهم، وجعلوه ذلك ففعلوا لهم، الحصن وٌكون الجبل ثم سلٌمان، بنً ثم مهلهل، بنً ببلد

الفرٌقٌن نفوس[ ;67/ق] . 

(2/443) 

________________________________________ 

 آؼا محمد تكلم قال الثوٌرٌن جبل فً استقروا لما: قال تعالى، هللا رحمه المخبلفً أحمد بن ٌحٌى الدٌن عماد القاضً وأخبرنً

 من ٌعرفون لما وٌؤخذها بالمحطة، ٌفتك أنه الوشاة به وشى قد وكان حربهم، ٌحمد لم وأنه الترك، وعلى سنان، ابن على البروي

هللا لعنه باشا فضلً قتله أن إلى محبوساا  وبقً الحدٌد، فً وكبلوه صنعاء إلى لٌبلا  فحملوه ٌعرفون لما مقوٌاا  ذلك فكان سطوته، . 

 المراتب تقدمت العجم جنود اجتمع ولما منه، خوفنا أحداا  نخاؾ كنا فما تعالى، هللا ألطاؾ من ذلك فكان: هللا رحمه القاضً قال

 القاضً إلعانة وؼٌرهم البخض صبلح بن محمد المجاهد والشٌخ حمران محمد بن صالح المجاهد الشٌخ اإلمام وأرسل اإلمامٌة،

 وفً رحب وفً سلٌمان، بنً من العر وفً المفصر، بٌت وفً سوار، بنً من موجان بٌت فً المراتب وكانت أحمد والسٌد ٌحٌى،

 هذه على الصلح انعقد حتى الحروب وطالت الشقاق، بنً وسر النمري بنً وبعض األحبوب أعلى فً أحمد السٌد ومراتب الحصن،

تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما المواضع . 

(2/444) 

________________________________________ 

[ آنس ببلد حرب ] 

 السٌد الوالد منهم معهم، تبقى من السبلم علٌه اإلمام إلٌهم ٌرسل وقد أسعد كبنً الترك من تمنعوا كانوا أسفلها فإن آنس ببلد وأما

 تقدم قد أنه ثم خوالن، جهات ترجع وقد أحمد السٌد أخ الشامً علً بن الهادي السٌد ومنهم هللا، رحمه المهدي بن علً الدٌن جمال

 مطر بنً شظوان جبل إلى سهٌل األمٌر مع ومن األمٌر وجههم ثم دمر، األمٌر مع والحٌمة حضور إلى اسستنفرهم محمد الباشا أن

 للشٌخ وحلفوا ببلدهم إلى الحرب على فتمالوا شظوان فً معهم العجم من والٌهم الباشا وجعل ؼٌرهم، ببلدهم ٌؤكل حٌث علٌهم فعظم

 ساقوا ببلدهم وصلوا فلما وؼٌرها، وجوامك إقطاعات له وجعلوا آؼا، سموه لقد حتى التركً مع معظماا  وكان المبلحً داود بن أحمد

 من وقتلوا بالحداء علٌه فاستظهروا مطالب ٌطلبهم إلٌه وكانوا ضوران، ببلد إلى خرج المبلحً أن فاتفق شدة ؼٌر من رأوه ما للباشا

 فؤؼضب، والحدا ضوران أهل وبٌن بٌنك نصلح: فقال الباشا على ذلك فشكى خٌله من علٌه وقتل وهزموه رجبلا  أربعٌن قدر أصحابه

 والشٌخ الدرٌدي دهاق علً للشٌخ وأرسل السبلم علٌه اإلمام أصحاب من أسعد بنً فً ومن الشامً بن علً الهادي للسٌد وأرسل

 مقتلة هداد ببلد جانب فً الحدا من وقتل ضوران، ببلد على وخرجوا السبلم علٌه لئلمام ونصروا حالفوه ثم راجح، بن عاطؾ

 عظماء من جعفر واألمٌر[ 684/ق] صنعاء من محطة فخرجت أصحابه، من قتل ممن رإوس منهم واجتز النفر األربعٌن من تقرب

 فٌه انهزم سبلمة ببلد أعلى من ٌتار فً حرب ووقع عاثٌن، مخبلؾ وببلد بكٌل جانب فً فصاروا والحدا بمحطة ذمار من الترك

راسل األمر علٌه عظم ولما المؽرب، أهل  

(2/445) 

________________________________________ 



 له وٌشترطون وٌخاطبونه ٌتقدمون أنهم الباشا كاتبوا وقد الؽارة صفة على فوصلوا منهم متزوج هو أصهاره وكانوا قابفة مشابخ إلى

 بعضها، فً فؤحربوا سآن ببلد إلى جعفر األمٌر توجه ثم السادة، ومن المؽرب آل من عنده من وترك إلٌهم صار وصلوا فلما وكذا،

 إلى دهاق بن علً والشٌخ الهادي السٌد وبقً تقدم كما باشا جعفر وصل منذ الترك والى قد فإنه راجح بن ناصر الشٌخ معه قام وقد

والقارة ظفر وحصن أسعد بنً فً الصلح تم أن . 

(2/446) 

________________________________________ 

[ مسار حصن على االستٌبلء ] 

 حسٌن بن علً بن محمد السٌد المدة هذه فً السبلم علٌه اإلمام فؤرسل العجم إلى صار مسار حصن أن تقدم فقد حراز ببلد وأما

 ٌد فً إلٌه وما ،وصعفان فٌه علً بن محمد السٌد وبقً ورفقوه، العجم من آؼا ٌد من فؤخذوه مسار أهل وأعانه كثٌر فؤجابه القراع،

 السلفً محمد بن أحمد العبلمة القاضً اآلتً الصلح عقد أول فً السبلم علٌه اإلمام فؤرسل بٌنهم اختبلؾ حصل ثم همدان، دعاة

أحواله تخلفات من شًء إلى ٌعود أن علً بن محمد السٌد من خاؾ ألنه هللا رحمه . 

(2/447) 

________________________________________ 

علً بنً حرب  

 األهنومً، السعٌد لهوس بن عامر الشٌخ حً مع السبلم علٌه اإلمام قبل من علً بنً جبل أعلى حصنهم فً رتبة فٌه أن ذكرنا قد

 علٌهم وجعل فٌه، الرتبة السبلم علٌه اإلمام خفؾ وجهاتها وقدم، جنب وببلد جٌش بنً هزٌمة بعد تقدم كما المراتب عادت ولما

 ونحو عمار والشٌخ العلًٌ صبلح بن سعٌد الشٌخ المسمى علً بنً وشٌخ هللا رحمه الشهاري سعٌد بن قاسم الدٌن علم المجاهد الفقٌه

 ال والحرب تقدم كما المراتب استقرت وقد بنادق، نفراا  عشرٌن من قرٌباا  سعٌد الشٌخ أصحاب علً بنً ومن بنادق، قصبة أربعٌن

 ببلد من العسكر جمع وقد الٌهودي بقرن المعروؾ علً بنً بٌت إلى خمخم محمد األمٌر المسمى العجم أمٌر تقدم أن وبعد تزال،

 المرتبة فً نظٌره وكان بوتج محمد األمٌر إلى السودة إلى الجمهور أرسل ثم عنده، من مع كوكبان وببلد عفار وببلد حجة

 بنً على أصبحوا وقد الصبح من ٌقرب أو اللٌل[ من] ربع باقً كان فلما لها الؽزو تقول مرتبة وكل اإلمامٌة، المراتب فاضطربت

 وتقدم هنالك، وعسكروا عتاد، لحصن المقابل البستان ظلعة إلى العجم من وأمراء المعافا بن إبراهٌم األمٌر أخرجوا أن بعد علً

 وقد ظلٌمة حبور فً السبلم علٌه محمد موالنا وكان الحصن، إلى أهله ولجؤ حمٌعه الجبل فؤخذوا علً بنً إلى[ 689/ق] جمهورهم

 مع بالؽارة أمرهم الحرب ابتداء سمع فلما مستمراا  دأبه ذلك وكان للؽارة، لهم معداا  مختارٌن عسكر أربعمابة من نحو عنده صار

 فً الحرب السبلم علٌه محمد موالنا سمع المدابر من أحمد القاضً قرب فلما هللا، رحمه السلفً محمد بن أحمد المجاهد القاضً

فً وسمعه الموسم من وسمعه أٌضاا  ؼربان  

(2/448) 

________________________________________ 

 المراتب ذهبت إذا موالنا ٌا: ناصحان وهما له فقاال عنده أنفسهما تبرأة فؤرادا بالخٌانة متهمان ؼربان من شٌخان عنده وكان المقعد،

 ؼربان ٌطلعون أنهم معه ومن أحمد القاضً إلى السبلم علٌه فؤرسل ؼٌرهما ذلك وعضد قاال، كما أو أنفع فهو ؼربان وبقً

شظب من ؼربان مدد ٌشؽلون أرادوا وإنما خمر إلى العجم جنود وانهزم الحرب تم وقد إال ؼربان وصلوا فما شظب وٌتركون . 

 بنً إلى للمدد وتقدما عندهما من جمعا تعالى هللا رحمهما صالح بن ومحمد الحسن بن علً الكرام السادة فإن علً بنً حرب وأما

 ٌنفتح أن قبل سارعوا ألنهم مواشٌهم وبعض وصؽارهم علً بنً مكالؾ إلٌهم أنسل أن على ٌقع لم عظٌماا  حرباا  وأحربا علً

 وعادوا جماعة الفرٌقٌن من وقتل السبت، ٌوم كان وهذا الحصن، إلى الطرٌق فٌها ٌحفظون التً المواضع فً العجم فتفرق الصباح،

 سبعة المجاهدٌن على وجعل جمٌعه، الجبل وملك بنفسه بوتج محمد العجم أمٌر لحق وقد اإلمامٌة، المراتب من الؽارات وصلتهم ثم

 أمراء أحصر وقد الجبل فطلعوا للحلمة تقدموا األحد ٌوم اإلمامٌة المراتب من األمداد اجتمعت ولما الجملول، قرٌة فً وبقً صفوؾ

 فانهزم اإلثنٌن ٌوم وأحربوهم الؽارات وتكاثرت األحد ٌوم وذلك اللٌل، بعض فً وعادوا المجاهدٌن فهزموا جنودهم العجم

 هذا اللٌل، إال الفرٌقٌن بٌن ٌفصل ال أٌام ستة المراتب جمٌع فً الحروب فكانت الخمٌس ثم األربعاء ثم الثبلثاء ثم كذلك، المجاهدون



 ٌحصرونه وكادوا الخؾ من أعلى إلى هللا عافاه صبح محمد بن ناصر دخل لقد حتى كذلك الموسم وفً كذلك الظلعة فً والحرب

وكذا العرض، فً رتبة وكذا المقعد فً وكذا ؼربان وكذا أٌضاا   

(2/449) 

________________________________________ 

 بقاه هللا أطال أحمد موالنا ولده طلب قد وكان بنفسه ٌؽٌر بؤن السبلم علٌه القاسم اإلمام وهم نٌسا، جبل على نزلت عفار ببلد فً رتبة

 إلى فوصل السبلم علٌه محمد موالنا صنوه عند إلى بالؽارة فؤمره القضٌه هذه ووقعت النجٌد، فً عنده فهو سٌؤتً كما صعدة لوالٌة

الفصال آخر . 

 بالؽارة المسوري الحسٌن بن علً الفاضل العبلمة عمه أمر السبلم علٌه اإلمام إن: الدٌن سعد بن أحمد العبلمة القاضً[684/ق] قال

 أو المسلمٌن فً سهلت وتعالى سبحانه هللا ٌرانً أن أخاؾ أنً إال الجهاد مباشرة عن ضعفك أعلم أنا سٌدنا ٌا: قال ثم شٌخاا، كان وقد

 وحصل الوعر قرن إلى صعدة ؼارة ووصلت للؽارة، المشرق هللا رحمه عواض بن أحمد الدٌن شمس الحاج وخرج قال، كما

 السادة إال عنده ٌبق ولم محمد بنً ٌلً مما أخرؾ أعلى الؽرب إلى أؼار السبلم علٌه محمد موالنا أن وذلك السابع، الٌوم فً الفصال

 لولم: له وقالوا السادة، فلزمه الجمعة ٌوم وذلك بالمجاهدٌن اللحوق وأراد الموضع ذلك وصل فلما والحضرة، العلم وأهل والفقهاء

 والعدو الولً قدر الموضع هذا فً كنت وإذا مدد معك ٌبق لم ألنه وهناا  كان وصلت فإذا[ أولى بقاك كان فإذا]المرفع إال عندك ٌبق

 التً الكٌفٌة على أجمعوا ثم أكفٌك أنا: فقال هللا رحمه المحرابً محمد بن هللا عبد العبلمة السٌد فٌهم وكان بها، تنتفع قوة عندك إن

: قٌل حتى اإلمام عند من ومنهم مرتبة، كل من المجاهدون اجتمع وقد هللا رحمه هللا عبد السٌد وصل فلما تعالى، هللا شاء إن نذكرها

بعد الحرب تفتح بؤن المراتب جهات جمٌع إلى السبلم علٌه محمد موالنا وأرسل آالؾ، لثمانٌة القوت لهم صرفوا إنهم  

(2/450) 

________________________________________ 

 ثم واحداا، صفاا  الرجال وثقال البالؽة البنادق أهل وجعل الجبل أسفل فً كانوا حتى الناس وزحؾ الراٌات وقسمت الجمعة، صبلة

 وقد أمٌرهم محطة على للحملة الجٌش باقً مع تقدم ثم ذلك، مثل وفعل الجبل فً طلع ثم بعدهم هو ممن صفاا  وفعل الجبل فً طلع

 المجاهدٌن على حملوا ثم الجبل، وذروة البٌوت فً تحصنوا وقد آالؾ، خمسة على زهاء وكانوا عادته على أصحابه هللا عدو جمع

 الثانً المركز إلى المجاهدٌن هزموا ثم البنادق ورمتهم الرجال فٌهم وصالت الثبلثة، من األول المركز إلى ألجوهم حتى فهزموهم

 فعادوا جرحاهم، حمل عن العجم عجز وقد اللٌل دنا حتى بالهزل لٌس أمر وكان الصفوؾ واستقامت الثالث ثم كذلك فٌهم وثاروا

 وعلى رأساا، سبعٌن نحو منهم واحتزوا نفر ثبلثمابة فوق الظالمٌن من قتل وقد المحطة أدخلوهم حتى لهم مبلحمون اإلمامٌة والجنود

ا  ٌؤخذونهم وكادوا شدة لقوا وقد وخاطبوا المحتازون أٌس وقد بذلك فاشتؽلوا ٌصاب أو منهم ٌقتل لم ُخبرة منهم ٌبق لم إنه الجملة  قبضا

 أكٌد من فحملوا[ 685/ق] ضعفهم للعجم فظهر الحصن سور بعض واقتلعوا الدجر إلٌه طرحوا بؤن الماء علٌهم وؼٌروا باألٌدي،

 ٌظنونه وبما فٌه هم بما عنهم الترك اشتؽال أصحابه قاسم الفقٌه عرؾ ولما األمان، وطلبوا خاطبوا قد وألنهم لذلك سهبلا  الحراسة

 إال منهم ٌقتل ولم الحصن بشعاب أعرؾ وهم سالمٌن وخرجوا منهم، وقتلوا فهزموهم فٌها ومن شرطة واقتحموا سٌوفهم سلوا فٌهم

 فً كان من آخر وصل فما أسماإهم علً خفً وآخرٌن العمرانً الحبسً وعامر اآلنسً علً بن صبلح الفقٌه أحدهم أنفار أربعة

ذلك هللا وكفاهم معهم، وهم إال العمشٌة الحرب  

(2/451) 

________________________________________ 

 األٌام سابر وفً منهم، تقدم من وهبلك الندم هللا أعداء وأخذ بخروجهم، بشارة النٌران وأوقدت واألرٌاح الطبول وضربت الهول،

 مما حرب بعده ٌكن ولم السبلم علٌه اإلمام ببلد فً الطمع من هللا أخذهم الترك سأٌ الحرب هذه وقع ولما ذلك، من قرٌباا  تكون الست

العالمٌن رب هلل والحمد الصلح تم حتى به ٌعتد . 

(2/452) 

________________________________________ 

[ الصلح قبل الببلد أخبار ] 



 المطر عنها وامتنع أجدبت خصوصاا  المشارق فإن وسبلمه علٌه هللا صلوات وفاته من تعقبه وما وكٌفٌته الصلح فٌه نذكر فصل

 اإلستهزاء المحافل فً ٌظهر ربما وكان توكٌدها، بعد العهود نقض من تقدم ما منه جرى لما فإنه العالٌة خوالن جهات أعظمها وكان

 علٌه اإلمام طاعة نقض إلى سارع من أول وكان مشقة، ؼٌر من بٌوتهم إلى الواصل العجم عطاء من ٌرون لما السبلم علٌه باإلمام

 باشا محمد مكابد من وهذه محاطاا، وصاروا اللوز جبال إلى إلٌهم صار من آخر جبر بنو وكان شداد بنو تبلهم ثم سحام، بنو السبلم

 على شداد بنً وقدموا جبر بنً على وقدموهم سحام بنً مثل طاعتهم إلى سابق ألول التقدم ناموس فجعلوا العرب، شٌاطٌن ودسٌسة

 بٌنهم اإلحن وكثرت وؼٌرهم خوالن على التقدم فً عادة ولهم جبر بنً على ذلك فعظم سبقهم، ألجل ودٌوانه العطاء فً جبر بنً

 سحام بنو فذكروا وٌشعرون النار على وٌلعبون مرتبة، نٌاراا  وٌجعلون العجم، محطة جانب فً بهم ٌعسكرون كانوا كبراءهم أن حتى

 الحٌان وثار فقتله، النار عند إلى سحام بنً شاعر رمى أن الؽضب جبر بنً بعض فحمل التقدم ألخذ بهم معرضٌن جبر بنً

 حتى خوالن بٌن الخصومة وقامت المحطة من الفرٌقٌن فطردوا العجم جنود علٌهم خرج ثم جماعة، وهإالء هإالء من فقتل ٌقتتبلن،

 ونزلوا وأهملوهم بهم واستخفوا العجم مواد عنهم انقطعت الصلح ومع األرض، من أرزاقهم وانقطعت الببلء ووصل ٌتفانون كادوا

القوت لطلب الحبشة إلى[ 686/ق] البر ركبوا كثٌراا  منهم أن هللا أذلهم ممن روي لقد حتى وطرقها أسواقها فً وهلكوا المؽارب، . 

(2/453) 

________________________________________ 

 المداحٌن من دوشان فإذا بٌوتنا بعض فً ضٌفاا  السحامً عرٌج أبو نشوان الشٌخ عندنا كان: قال الحٌمة أهل من رجل وأخبرنً

 وحولق كثٌراا  تؽٌر وقد علٌنا فرجع قال ٌراه، ال حٌث من ذلك نشوان الشٌخ فنظر طعاماا  لهذا أخرجوا: فقلنا البٌت خارج من ٌتكلم

[ لن أنه] وٌظن هإالء مع دخل أن والحاجة الجوع حمله قد جبر بنً بدٌدة سبلطٌن من فبلن هذا: قال شٌخ؟ ٌا ماذا: فقلنا واسترجع

 عرٌج أبا ٌعرؾ ال وسٌرناه شٌباا  أعطٌناه بؤن فسارعنا قال نفسه، قتل وعرفته رأٌته قد أنً ٌعرؾ فلو األرض هذه فً أحد ٌعرفه

 هللا سبلم إلٌه عدت فلما جرموز، بنً إلى أهلً لزٌارة استؤذنته الصلح بعد أنً السبلم علٌه اإلمام موالنا من فٌهم سمعته ومما عندنا

 فاستعادنً به لها عهد فبل المطر وأما والرٌح، الشمس من صالحة قلت أن أحوالها من شاهدت ما فحملنً المشارق عن سؤلنً علٌه

 محمد بن عامر العبلمة وسٌدنا ؼٌره، وعنده هللا عبد بن صالح العبلمة السٌد نادى ثم جالساا  واستوى فقام منبطحاا  وكان علٌه فعدت

 قال، كما أو بنً ٌا خوالن عن أخبره: وقال علً، الطاهرة كفه وضع ثم الشرٌؾ ٌقوله ما اسمع صالح سٌد ٌا: وقال علٌه هللا رحمة

 كرر ثم األحمر، والموت األؼبر، الجوع علٌهم هللا فسلط وكذا خذلونً قال ثم أؼضب، قد متبسماا  كان أن بعد فرأٌته علٌه فؤعدت

 هللا رحمه عامر سٌدنا فرأٌت قال، كما أو الترك من بً ٌؤكلون كذا جعلونً وإنما نصرتً على ٌقدرون وهم ذلك بٌن فٌما وقال ذلك

 أقل مشارقها ٌعنً اإلمامٌة والببلد مثلها، والظواهر فٌهم وأوالده السبلم علٌه اإلمام دعاء بركات من وقع لما مؽضباا  ٌنظرنً

األسعار، وارتفعت  

(2/454) 

________________________________________ 

 ما وطلبوا ضجروا العجم عساكر إن ثم باهلل، المحروسة شهارة من المراتب من أكثرها فً األمداد وكان كثٌر فً ٌعدم الطعام وكاد

 أمٌر المعافر وببلد الحجرٌة ببلد فً كان إنه ثم وأؼضبوه، ماالا  منه وأخذوا باشتهم بقتل وهموا مراراا  اضطربوا لقد حتى ٌعتاد ال

 وقد أمره وعظم موزع، طرٌق من المخا وطرٌق تعز إلى عدن طرٌق وقطع الجهة تلك والٌة إلٌه كان الشرجبً علً األمٌر ٌسمى

 مع الباشا هذا على المواد قلت حتى أمره واستفحل وقتلهم فهزمهم الٌمن فً العجم والة من وؼٌره الزوم محمد األمٌر لحربه وجهوا

صنعاء وببلد المشارق فً الشهباء والسنة علٌه العسكر اضطراب . 

 الروم ببلد فً كان أنه السبلم علٌه[ 687/ق] اإلمام إلى صار وقد صفر األمٌر أصحاب من الكاتب محمد بن علً الفقٌه وأخبرنً

 خلفه من الشرجبً األمٌر وأن ٌستؤصله كاد اإلمام وأن الٌمن حروب من تشكى باشا محمد كتب وصلت وأنها صفر، األمٌر مع

 الحجرٌة، وببلد والٌة وببلدها تعز مدٌنة له وجعلوا فؤرسلوه الٌمن ونواحً صعدة حروب فً الشتهاره صفر األمٌر وطلب تقطعه

 سنتٌن أو سنة فً السبلم علٌه اإلمام صلح بعد صلحاا  ولزمه سنتٌن من نحواا  الشرجبً وحارب الٌمن إلى الروم من بمحطة فخرج

باشا فضلً قتله حتى حبسهم فً وبقً . 

(2/455) 

________________________________________ 

[ الصلح أسباب ] 



 محمد واألمٌر مصطفى شالق األمٌر وكذا خمر فً إذذاك كان الشوٌع بن المطهر بن علً األمٌر للصلح الخطاب فً فتوسط نعم،

 لهم تحمل الجمال شاهدت وقد الصلح على أعان لمن وبذل المذكورٌن، هادى السبلم علٌه اإلمام أن وبلؽنً السودة، فً المخٌم بوتج

 صبلح السٌد حً من ذلك أسمع ولم األصحاب من كثٌر من وبلؽنً علٌه، هللا سبلم أمبلكه من وقشراا  وسكراا  كثٌراا  مقشوراا  أرزاا 

 وقد الصلح فً الرؼابب تبذل أراك: لئلمام قلت السبلم علٌه اإلمام وفاة قبل قال أنه به، هللا نفع الؽربانً هللا عبد بن صالح الدٌن

 بالجهاد عمري أختم أن رأٌت أنً األولى: السبلم علٌه وقال قال، كما أو تطلبه واآلن ترض فلم باشا محمد وصول مع فٌه عالجوك

 ٌتمكن فبل ترى ما على اإلسبلم وأمور الموت بً ٌحدث أن خفت أجلً قرب وظننت تفاقم قد رأٌت ولما الظالمٌن، دنٌا وتنؽٌص

 ذكرنا وحٌث قال، كما أو قرٌب هللا وفرج عنا الترك ٌنتزح حتى المسارعة فرأٌت ٌحصل، ما اإلسبلم فً وٌحصل النظر من أهله

 المؽارب وأكثر المشارق فإن الشدة من السبلم علٌه اإلمام علٌه كان مما طرفاا  فلنذكر الصلح لطلب األسباب من باشا لمحمد الملجً

 فً وله الضعفاء، من كثٌر إلٌه والتاث المدد وقل الكثٌرة المعاون السبلم علٌه اإلمام واحتاج تعالى، هللا شاء إن سٌؤتً كما ضعفت

اآلتٌة المرثٌة فً هللا رحمه المسوري الحسٌن بن علً الدٌن جمال األعلم القاضً قال كما ٌطول ما عنده بما وإٌثارهم بنفسه تفقدهم : 

آكل الٌوم له ؼٌر أما ٌقول....  طعامه إلٌه ٌوماا  قدموا إذا  

كذلك ذلك كان: وقال فبكى أصحابه بعض منً سمعها ولقد . 

(2/456) 

________________________________________ 

 العاهمً الدٌن شرؾ بن هللا عبد الفاضل السٌد حً أخبره أنه هللا عافاه الهبل سعٌد بن المهدي الدٌن وجٌه األعلم القاضً وأخبرنً

 لم إذا وأنه النجٌد فً عنده من ؼداء ٌجد ال أنه الكرٌمة ٌده بخط السبلم علٌه اإلمام من خط األٌام تلك فً وصله أنه المدابر من

 تخٌب أن باهلل وأعٌذك لنا، اقترض أو الطعام من نجد ما فؤقرضنا العام الخلل وحصل المراتب انفضت[ 688/ق] ؼداء لهم ٌحصل

 ثلوثً كٌلة أربعٌن كلها ثمرتً مدفن فً ومعً قال ذلك، من وأكثر العام الخلل فٌحصل شًء ؼٌر من رسولً ٌعود وأن فٌك، ظنً

 فً تشدد ما فرأٌت نصؾ، السبلم علٌه وله نصؾ، لً فٌكون نصفٌن أقسمها أن فهممت ٌعذرنً، ال ومن عول ولً ذلك عن ٌزٌد ال

 ٌكون ما وأكثر كله بهذا وأوالدي نفسً على ألوثرنه نفسً ؼالبت وقد فقلت قال، كما أو المركز انهزم شًء ٌحصل لم إذا وأنه كتابه

 هللا أن له أقسم أنه هللا عافاه القاضً وأقسم شٌباا، أترك ولم اللٌل فً كله ذلك وحملت المؽرب، بعٌالً أسٌر أو النفقة فً المال أبٌع

 عام كل فً استمرت كٌلة أربعٌن أخرؾ فً ؼلته كان الذي المال وأن حال علٌه نقص وال السنة تلك فً الكفاٌة أبواب علً فتح

ا، ذلك فكان كٌلة أربعمابة منه الحاصل  ماالا  بلده أهل أكثر من فكان إلٌها، واكتسب بناا  المذكور السٌد ؼرسها ذلك بعد ثم أضعافا

 ذلك سمعت كما الشدابد بعض فً فإنه مخزاننا ٌسمٌه كان لقد حتى علٌه هللا رضوان باهلل المإٌد اإلمام ٌقرض وكان حاالا، وأحسنهم

 الحاجة فإن المعاون استقبل الشرؾ ببلد أهل من كثٌراا  أن اإلمام بلػ الصلح عقد أٌام وفً واحدة، لٌلة فً حرؾ بؤلفً إلٌه أرسل

رأٌت لقد حتى إلٌها دعت  

(2/457) 

________________________________________ 

 المدة، تلك فً هللا رحمه الحسٌن موالنا أقرضوا مما أٌامه أواخر فً الشرؾ أهل بعض ٌقضً علٌه هللا سبلم باهلل المإٌد اإلمام

علٌهم تقرأ رسالة السبلم علٌه اإلمام فؤرسل  [..............]. 

[  الكمال أهل من وكان الجحافً، الحسن بن الدٌن شمس بن هللا عبد الدٌن فخر األكرم السٌد أرسل السبلم علٌه اإلمام إن ثم[ ;68/ق

 والعجم هو تواعد وقد ذلك السبلم علٌه اإلمام بلػ فلما ففعل، الباشا وتحلٌؾ الببلد وتحدٌد الصلح لعقد صنعاء إلى الخطاب ومعرفة

 راعنا فما مرقص أعمال من الحمراء مرتبة فً وكنا وأحد ٌوم فً باهلل المحروسة شهارة ترجع ومحاطه صنعاء ترجع محاطهم أن

 قد وكان] القابعً بٌت المعروؾ األمٌر درب إلى انحدر السبلم علٌه واإلمام بؤٌدٌهم، أمبلكهم وهدموا صنعاء كلهم العجم عاد إالوقد

 قواعد بتمام السبلم علٌه اشتؽل ثم هابلة، جموعاا  كانت حتى كلها المراتب إلٌه واجتمعت ،[ كثٌراا  ٌعمر ولم األرز مخازٌن فٌه جعل

 الشام فً وهلك بعض ومات منهم بعض خرج قد كان ألنه أربعمابة؛ فوق وكانوا األسرى من عنده من وأطلق الببلد وتحدٌد الصلح

 موالنا أصحاب وهم صنعاء من األسرى وصل حتى أبقاهم علٌه هللا سبلم إلٌه وصلوا ولما أربعمابة، فوق البحش محمد الشٌخ بنظر

 الهبل صالح بن سعٌد العبلمة القاضً إخوة من البحر فً من أخرجوا لقد حتى ؼٌرهم أسر أو لزم ممن بقى ومن هللا رحمه الحسن

 وقرا آؼا، وإبراهٌم آؼا وقاسم كبرابهم من آؼا علً منهم جماعة وهم صنعاء خرجوا ثم السودة، إلى وزودهم كساهم ثم وؼٌرهم،

وكثٌرمن حراز، همدان من الداعً إسماعٌل بن هللا عبد واألمٌر كاشؾ، وجوهر كاشؾ، وسالم آؼا، جمعة  



(2/458) 

________________________________________ 

 فً والشقا التعب نضهم وقد خلقة أسمال بقٌة وعلٌهم الحبوس من اجتمعوا لما رأٌناهم ولقد كوكبان، من مبارك بن وهادي كبرابهم

 الكتاب على فازدحموا والزاد الكساء فٌهم ٌفرق أن السبلم علٌه محمد موالنا فاحتاج األؼوات ؼٌر منهم ٌعرؾ وال الدنٌة المهن

 األعوان أٌدي من األعصى وأخذوا خمسة، أو أنفار أربعة منهم فخرج شاوشٌة هانً بساط من بقٌة علٌه أحدهم فصاح واألعوان،

 وكان بعدهم، عزموا ثم ٌومٌن بقوا واألؼوات عزموا ثم أحد، مع أحد ٌزدحم ولم واحد بعد واحداا  فعدوهم فبلن بلق وقالوا ونظموهم

 وكادوا الرحمن عبد بن مطهر عسكر فً خٌانة األسدي خٌر أبً ابن وناصر األهنومً األعور صبلح بن محمد السٌد حً من اتفق

 الشٌخ وعلى علٌهما وقبض علٌه هللا رضوان الحسٌن موالنا فاستدركهم اإلمامً، العسكر وكبراء سراتهم من وهم العسكر ٌفسدون

 الحبس فً بقٌا وهذان خافوه، ألنهم سنخدا حمٌمة حصن إٌصاله أرادوا الذٌن العسكر فقتله المرهبً فؤما المرهبً، قاسم بن علً

 وٌطلقون فٌهم ٌشفعون أنهم والمذاعٌر أسد عٌال وببلد األهنوم ببلد من المجاهدٌن كبار حرضا وأصحابهما أنهما[ 694/ق] فاتفق

 علٌه محمد موالنا رآهم فلما بهم، وأحس السبلم علٌه اإلمام رآهم حتى العسكر وكبراء المشابخ من األعٌان فاجتمع العدو، ٌطلق كما

 بل: فقالوا ناصحاا، لكم أترونً:لهم فقال علٌهما السبلم علٌه اإلمام نفس فً ما عرؾ وقد فؤخبروه المقصود عن وسؤلهم تلقاهم السبلم

 ٌجٌبكم ال أنه إما أمرٌن، أحد إلى تلجوه فبل علٌكم مثن   جهادكم راضً لكم شاكر لكم داع السبلم علٌه اإلمام فقال قالوا، كما أو المالك

أو ونفوسكم نفسه فً وتقع  

(2/459) 

________________________________________ 

 عرفتكم األمر تقارب وإذا به أقوم وأنا وقت إلى هذا تإخرون ولكن قال، كما أو المحمود سعٌكم أحبطتم قد فتكونوا كاره وهو ٌجٌبكم

 أسارى أطلقت نراك موالنا ٌا: وقالوا السبلم علٌه اإلمام إلى قدموا ثم حدٌث، ؼٌر من نعود فبل السبلم علٌه اإلمام رآنا قد: فقالوا

 وقد السبلم علٌه لهم فقال أصحابهم، تطلق فبل ٌطلقوه لم إذا هللا سبحان فٌا علٌه هللا رضوان الحسن ولدك عن وسكت وأعٌانهم الترك

 الكرٌم أن أترون إطبلقه على القادر أودعته وقد قال كما أو بالحسن العلوج هإالء أحبس أترون هللا سبحان ٌا: لهم ودعا إلٌهم تبسم

 ثقة بإطبلقه قال كما أو ؼٌره من أطلبه ال سبحانه هللا على خروجه الحسن فإن باهلل ثقوا: فقال ال،: فقالوا ودٌعته؟ ٌضٌع البدوان من

العالمٌن رب هلل والحمد تعالى هللا شاء إن سٌؤتً كما فكان باهلل . 

(2/460) 

________________________________________ 

[ القاسم اإلمام بن الحسن بشؤن رإٌا ] 

المدة تلك فً مرتٌن رأٌتها رإٌا فؤلذكر هللا صلوات ووالده علٌه هللا رضوان الحسن ذكر قد وحٌث . 

 إلى وحوث وادعة بٌن ما كؤن رأٌت أنً وهً الجبر ببلد بنً من عتاد فً أمسٌنا وقد حٌش، وبنً قدم من الهزٌمة بعد: األولى

 الهند ثم المتفرقة، وجهاتهم أنواعهم على العرب من كثٌر قوم وتحتها صنعاء جهة تقصد الراٌات طلعت قد وإذا صفصؾ قاع صعدة

 اإلمام تقدمة هم ٌقولون وهم اللباس مختلفة وخٌل راٌات ولهم الحبشة، بلباس عبٌد ثم الترك وفٌهم خضر، وراٌاتهم لباسهم على

 الحسن، اإلمام هذا من ؼٌره عرفت وال فٌهم رأٌته وقد الرجال أبً بن أحمد بن علً القاضً وهو وعرفته رأٌته لمن فقلت الحسن،

 نجم بن قاسم السٌد أتعرؾ بإمام ولٌس اإلمام أنصار من سٌد هذا ال: فقال علٌه هللا سبلم داود بن علً بن الحسن اإلمام أنه وفهمت

 النجد فً ٌحطوا حتى ٌزال ال[ 699/ق] ٌقولون وسمعتهم سنه، فً هو: قال نعم: قلت الفضل أهل من وهو ذري جبل من الدٌن

 من تعالى هللا شاء إن سٌؤتً ما وكان وألؾ، وعشرٌن سبع عام فً ذلك وكان الرإٌا، هذه قبل األحمر النجد أعرؾ وال األحمر

صعدة من وخروجه تعالى هللا رحمه راٌاته تحت الطوابؾ هذه اجتماع . 

(2/461) 

________________________________________ 

 لقد حتى المسلمٌن على والخوؾ الحال ضٌق من كثٌر النفوس وفً الجهاد أهل ومل الناس قل وقد الحمزي فً وكنت: الثانٌة الرإٌا

 على وخفقت الظهر أول فً فصلٌت المقابلة ببلد من النحٌد فً وهو حوث إلى وادعة من ٌتؤخر اإلمام أن وؼٌرهم وادعة عرض



 صوفاا  البساا  صدره، أسفل إلى ممتدة وهً جسٌمها ٌعنً اللحٌة عظٌم المسجد باب من علً داخبلا  رجبلا  فرأٌت مستلق وأنا السجادة

 مثل على حدٌد من دقٌقان عمودان ٌده وفً هٌبة، وعلٌه الشٌب عبله وقد أسود صوؾ من قلنسوة علٌه وإنما عمامة علٌه لٌس

 صورته مثل على رجل خلفه ثم منه، األنس ألجل الهٌبة من منه شًء نفسً فً ٌقع ولم أذرع عشرة من نحو طولهما الدقاق الرماح

 اآلخر؟ فسؤلت هو من األول سإال من فاستحٌٌت لؤلول خادم وكؤنه الحدٌد، من شًء ٌده فً ولٌس قامة، منه أقصر أنه إال ولباسه

 أنا: وقال خدي، حذاء قدماه كانت حتى األول فوقؾ علٌه هللا صلوات الحسٌن بن ٌحٌى ٌعنً الحق إلى الهادي اإلمام هو هذا: فقال

 مذهبك؟ فً إمامان ٌصح وال إمام معنا ألٌس موالنا ٌا: وقلت قدمه، على فمً فجعلت -منً السهو- الهادي جدك قال أو الهادي اإلمام

 بن القاسم اإلمام: فقلت علٌه هللا رحمة جعفر بن القاسم لعله فقلت وادعة فً الذي القاسم اإلمام على مؽٌر أنا: السبلم علٌه فقال

 ٌمناه وٌا صنعاتاه، وٌا عمراناه، وٌا صرارتاه، ٌا أعداءه به أضرب الحدٌد وهذا ولدي هو إنما محمد بن القاسم اإلمام فقال جعفر،

 الؽروس فٌها وؼرسوا عمروها كانوا وقد بؤٌدٌهم، محاطهم وأخربوا الصلح، إال ذلك عقب فما استبشرت وقد فاستٌقظت اللفظ بهذا

أعلم وهللا. بلػ كما . 

(2/462) 

________________________________________ 

 من علٌه هللا رضوان الحسٌن اإلمام موالنا وصل أكثر أو أٌام عشرة بنحو باهلل المحروسة شهارة السبلم علٌه اإلمام طلوع وبعد

 ذلك فً مثلها قل التً والهٌبة الحسن بالسبلح ألفٌن نحو بسٌرته سار ومن الظفٌر أهل مع وكانوا عسكره معه اجتمع وقد الظفٌر

 اإلمام ووصلهم المعاندٌن، قلوب وأوؼر المإمنٌن صدور شرح الذي الفخٌم والذكر العظٌم، الشؤن الهٌبة بتلك لوصوله وكان الزمن،

العالمٌن رب هلل والحمد الواسعة، بالصبلت السبلم علٌه . 

 رأس له الفجر مع نجم طلع أنه وصفته المشهور[ 694/ق] الذنب ذو النجم طلع المشارق على الجدب وإقبال االصلح عقد وقبل

 ٌوم كل فً نوره الفجر قبل ٌطلع وهو ٌزٌد أو السماء ثلث نحو إلى انتهى حتى ٌطلع زال ال ثم قبله، ٌطلع نور وله المرتفع، كالسنان

 ٌشهدها آٌة النجوم هذه وبقٌت وأقل منزله من اا  نحو نوره وطال فوقه من منه أصؽر نجم أٌام بعد طلع ثم ذكرناه، ما إلى انتهى حتى

مثاله هذا ما ذكر أنه الكرٌمة ٌده بخط رأٌت مما جوابه من وكان السبلم علٌه اإلمام وسبل العالم، : 

(2/463) 

________________________________________ 

 قال قدٌمة نسخة من( السبلم علٌه المهدي المنتظر أخبار فً الدرر عقد) كتاب فً ذكر اصطفى، الذٌن عباده على وسبلم هلل الحمد

 والعشرٌن الثالث الجمعة ٌوم بتؤرٌخ: قال أن إلى كاتبها وذكر المؽربٌة بالقاهرة توفٌقه وحسن ومنه هللا بحمد الكتاب تم: آخرها فً

 الشمس مع تطلع حتى المهدي ٌخرج ال: قال عنهما هللا رضً العباس بن هللا عبد عن وسبعمابة وعشرٌن أربع سنة األول ربٌع من

: قال السبلم علٌهما علً بن محمد جعفر أبً وعن: الكتاب هذا فً وقال البٌهقً الحسٌٌن بن أحمد بكر أبو الحافظ أخرجه: قال. آٌة

 إبراهٌم زمن فً وطلع هللا أؼرقهم حٌن نوح قوم هبلك طلع ما أول وكان السنٌن ذو القرن بالمشرق طلع خراسان العباسً بلػ إذا

 بن ٌحٌى قتل وحٌن معه، ومن فرعون تعالى هللا أهلك وحٌن كنعان بن النمرود هللا وأهلك النار، فً ألقوه حٌن والسبلم الصبلة علٌه

 كسوؾ طلوعه سٌاق فً وذكر الفتن، من باهلل فاستعٌذوا ذلك رأٌتم فإذا: قال نصر، بخت قاتله على هللا وسلط السبلم علٌه زكرٌا

ذلك تم... حماد بن نعٌم عبٌد أبو أخرجه: قال بمصر، األبقع ٌخرج حتى ٌلبثون ال ثم: قال والقمر، الشمس . 

(2/464) 

________________________________________ 

 ٌر فلم تقدم كما حوث إلى الخروج علٌه وعرضوا السبلم علٌه اإلمام على الفضبلء وخاؾ الجدب من وادعة أهل ضعؾ قد وكان

 اللٌلة هذه فً معنا: فقال ٌصوت طابراا  فسمع عادته على المساكٌن ٌتفقد لٌلة خرج أنه واحد ؼٌر من األٌام تلك فً وسمعت ذلك،

 على العرب وشٌاطٌن العجم دسه قد كثٌراا  باروتاا  السبلم علٌه مرقده تحت وجد حتى مواضع ٌفتش أخذ ثم الكلمة، هذه نحو أو ؼدر

 وكنت معموراا  الباب فرأٌت فٌه، هو الذي البٌت إلى بابه وجعل الموضع بعمارة وأمر المخزان إلى فؤخذه اللٌل فً ٌحرقونه أنه

مفتوحاا  أعرفه . 

(2/465) 

________________________________________ 



 أبدت من أخبره فؤنه تورٌة]  السبلم علٌه اإلمام من التفتٌش هذا أن بقاه هللا أطال الؽربانً حمزة بن قاسم الفاضل السٌد وأخبرنً

 مصطفى شالق المسمى األتراك أمٌر طلبه إنه فقال الحمزي شوٌع بن المطهر بن علً[ 695/ق] األمٌر حً إلى ٌختلؾ وكان[ اسمه

: قال الباطن، فً ٌحبهم أنه األمٌر فً ونعتقد بالباروت اللٌلة هذه فً ٌحرقه من فعلنا قد ولكن حربه على نقدر ال اإلمام هذا: له وقال

 تسٌر قال نعم،: قال خٌر؟ فٌك هل: وقال الراوي هذا طلب األمٌر عند من خرج ولما الفرح، وأظهر الصواب هذا بؤن األمٌر فؤجابه

 علٌه واإلمام فوصل مسرعاا  فؤؼار األمٌر بمقالة وأخبره علٌه قدرت ما إال منه تدرك فما اإلمام إلى لٌل وجه كان وقد الساعة هذه

 بتمام ٌخبره حتى ٌستقم فلم ذلك عرؾ السبلم علٌه اإلمام أن فؤخبره: قال وأخبره، أصحابه عند من فاستدعاه أعمال بقٌة فً السبلم

 وادعة من عوده قبل أمر السبلم علٌه اإلمام وكان الباروت، أخذ من كان ما وكان بالمحراس، وأمر آخر موضع خرج بل الخبر،

 التً البلد فً ؼزٌر مطر فحصل به هللا نفع هللا عبد بن صالح السٌد وأمر رجع ثم بالخروج، هم الصبلة حضرت فلما باإلستسقاء

 ٌحصل لم إذا أنه الناس على خشٌت: فقال بالخروج؟ هممت وقد تحضر ال لم اإلمام سؤلوا أنهم وبلؽنا واإلستسقاء، الصبلة فٌها كانت

 قد وكان علٌه، هللا صلوات قال كما أو القنوط من عظٌم أمر فً ووقعوا ؼلوا مطروا وإن الشدة من خالطهم قد لما ٌقنطون المطر

واه به ٌسقً ما ٌجد لم أنه الجامع فً الدرسة بعض أخبرنً مما المقدس الجامع بركة فً حتى شهارة فً الماء عدم  إلى سار وإنما الدَّ

من ٌطلب الناصرة  

(2/466) 

________________________________________ 

: لئلمام ٌقول علٌه هللا رضوان الدٌن شرؾ بن الحسن العترة شٌخ العبلمة الزاهد السٌد من كتب وصلت إنها ثم ذلك، وعظم هناك

 من الثبلثاء سوق طرٌقه وكانت اإلرتحال على السبلم علٌه اإلمام فعزم ذلك من أكثر ثم ببركاتك ونسقى نمطر عسى بالوصول بادر

م;989إبرٌل]وألؾ وعشرٌن ثمان سنة األولى جمادى شهر فً الجمعة صبلة بعد المسارحة أعمال ]. 

 عهده وطول فٌه وٌنظر الطٌن من ٌقبض المصلى فً السبلم علٌه رأٌته: الدٌن شرؾ بن الحسن بن محمد العبلمة الفاضل السٌد قال

 من وفد ومن الببلد أهل ؼٌر من أكثر أو آالؾ ثبلثة أحسب فٌما العسكر وكان بٌده، ٌقلبه وهو شفتٌه وٌحرك ٌدعو فرأٌته بالجدب

 إلى تقدم وقد المواطر شرفة حاذى فلما تعالى، هللا شاء إن ذكرها اآلتً لؤلسباب الشاحذٌة وببلد حراز، وببلد آنس من ؼٌرهم

 السنة تلك فً عهد قد ما مطر وأقبل والعسكر، السبلم علٌه اإلمام إلٌه ٌحتاج وما أماكن ٌهٌا السبلم علٌه محمد موالنا المسارحة

 متعطلة كانت الدرجة العشرٌن ٌجاوز[ 696/ق] درجها أظن كبٌرة سقاة إلى السبلم علٌه اإلمام من بالقرب وكنا ألجؤنا لقد حتى

 ٌتجاوز لم هو وإذا المطر ارتفع فلما المطر، من اكتن فٌما أدري وال الجبل إلى لجؤ قد السبلم علٌه واإلمام الماء، بٌن وبقٌنا فامتؤلت

 قرٌة من السبلم علٌه اإلمام انحدر ولما حمزة بنً نجد إلى محمد موالنا تقدم الثانً الٌوم فً ثم ؼٌرها، وال شهارة ٌصل ولم الحازة

 األسرى من وكان كوكبان، من وصل العشبً المنتصر الرحمن عبد سٌدنا هذا: ٌقول بقابل وإذا العسكر آخر فً وصار المسارحة

أهل من بؽل على وهو الفقٌه ونزل السبلم علٌه اإلمام فنزل هناك  

(2/467) 

________________________________________ 

 بكى ذهبت قد عٌنه السبلم علٌه اإلمام رأى ولما عسكره، قابد مبارك بن هادي علٌه وٌعود عزمه مع لٌركبه إٌاه أعطوه كوكبان

 السبلم علٌه وصل ولما البٌت، أهل محبتكم فً ذلك قلٌل: ٌقول والفقٌه له، ٌدعو وهو قدمٌه على وترامى الفقٌه فبكى عٌنٌه، ودمعت

 منكساا  وعباءة أٌضاا ( الشرؾ بز من) وعمامة الشرؾ بز من قمٌص وفرد الشرؾ شواذر من ثوباا  لبس وقد باهلل المحروسة شهارة

 محمد بن عامر العبلمة وسٌدنا الدٌن، شرؾ بن الحسن العبلمة الفاضل السٌد مثل شهارة أهل من الشٌوخ تلقاه وقد متواضعاا 

 مشهوداا، ٌوماا  وكان العسكر، وأمراء السبلم علٌه محمد موالنا العسكر أول وفً والصؽار، الشٌوخ من وؼٌرهما علٌهم هللا رضوان

 السبلم علٌه اإلمام وكان باهلل، المحروسة شهارة عن الخارجة الؽٌول من السقاة به ٌؤتً مما كبار سبعة بفوق الماء القرٌة وشرٌت

 دون كانت بل اآلن هً كما تكن لم الجامع ومطاهٌر الشمسً، فً الحجارة تنضٌد ٌتم لم الجامع وبعض عٌان إلى شهارة من خرج

 فتم هللا رحمه عامر سٌدنا معه ٌحضر وكان حنش بن محمد بن ٌحٌى الدٌن عماد الفاضل الفقٌه ذلك تمام وتولى خشباا  وسقوفها ذلك

 الجامع، فً معه من وعلى علٌه األبواب وأؼلقت ركعتٌن فٌه فصلى الجامع علٌه هللا صلوات طرٌقه وكانت حال، أحسن على ذلك

 فرأٌته ماء من قطرة فٌها وال كذلك ورأى البركة نزل ثم كثٌراا، ٌحٌى للفقٌه فدعا موافقاا  الصرح فرأى طاؾ ثم ذلك، شاهد وكنت

 القبلة واستقبل الشرٌؾ، خده على تسٌل والدموع الجامع قبلة إلى مسرعاا  وعاد ؼٌري، وكذا هبته حتى وجهه تؽٌر علٌه هللا سبلم

ثم دعابه، على نإمن صفوؾ ونحن هللا شاء بما ودعا  

(2/468) 



________________________________________ 

 أمراء والسادة السبلم علٌه محمد وموالنا أوالده، وأوالد أوالده، وصؽار الفضبلء ومعه السعٌد، داره وصعد الشرقً الباب من خرج

: السبلم علٌه اإلمام لكم ٌقول المرتفعة باألصوات الهاتؾ وإذا مواضع[ 697/ق] لهم وٌنظمون العسكر ٌرصدون المٌدان فً العسكر

 حدوث من أقرب كان فما لمطرا قبل بادروا اإلمام من والهاتؾ ٌصرفونها شرعوا ثم ؼٌره، وخٌاماا  مضرباا  وأخرجوا بالخٌام بادروا

 المطر تتابع ثم السافبلت، المطاهٌر فً إال الظهر ٌصل فلم والمساجد والمطاهٌر الدرسة ومنازل الجامع إلى العسكر فلجؤ هنً، ؼٌث

 وما شهارة المطر عم وقد منها وٌفٌض البركة أعلى فً والمطر إال اآلخرة العشاء صلٌنا ما ثم الواسطات، فً العصر صلٌنا حتى

العالمٌن رب هلل والحمد وؼٌري عددته مما مرات سبع السبلم علٌه دعابه من الؽزٌر المطر ٌتردد وكان حولها، . 

(2/469) 

________________________________________ 

[ القاسم لئلمام التابعة الصلح شملها التً المناطق ] 

 وبنً قٌس بنً وببلد وادعة عتمة وبنً وادعة من مالك وبنً المسٌجد وعشم ؼربان،: علٌها الصلح وقع التً الببلد ولنذكر: فصل

 المشرق جهة إلى وراءها وما نهم ببلد حدود وإلى جرموز بنً حدود إلى زهٌر بنً وببلد جبر وبنً والصٌد مرهبة ثم صرٌم،

 هجرة عفار ببلد من وراءه وما شظب من والجبر موهب بنً من بعده وما والموسم إلٌه، وما المقعد شظب وجهات جمٌعاا  والشام

ذلك وؼٌر والشرفٌن، حمار وبنً جدٌلة بنً من وراءهما وما والظفٌر نٌسا وجبل فقط، وكٌة . 

 السٌاغ وبنً وراه وما أجمع سلٌمان بنً للعجم فإن واألٌازل جمٌعه سوار وبنً والحدب الثلث ببلد مطر بنً فمن الحٌمة جهات وأما

 وبنً المنامة، علً الشٌخ أصحاب المسانٌة إال كله واألجبوب للعجم السٌاغ بنً وأعلى الحٌمة، مع السبلم علٌه اإلمام إلى العارضة

ا  النمري السبلم علٌه لئلمام وعانز والحجرة والحٌمة السبلم، علٌه لئلمام ردمان إال جمٌعا . 

 إلى وببلده مسار وحصن السبلم علٌه اإلمام إلى سعد وبنً حسن وبنً إسماعٌل بنً جبل مثل الشافعٌة وحلفاهم فحصبان حراز وأما

إلٌهم ومن الثلث وببلد السبلم علٌه اإلمام . 

(2/470) 

________________________________________ 

[ الصلح بعد حدثت لمخالفات باشا لمحمد ٌشكو اإلمام ] 

 هو تقدم ثم الصلح عقد من القرٌبة األٌام أسعد بنً من دخلها هللا رحمه الشامً علً بن الهادي الشهٌد السٌد فإن آنس جهات وأما

 من وقتلوا آنس، قاع فً وهزموهما الترك من وآؼا راجح بن ناصر الشٌخ فؤخبرهم الرإٌة وبنو الدرٌدي دهاق بن علً والشٌخ

 الببلد هذه تكون أن خافوا ألنهم آنس مشابخ مشورة عن العجم من جعفر األمٌر علٌهم فتقدم الجمعة، إلى وتقدما جماعة، أصحابهما

 بنً اختل ثم علٌه، واجتمعوا شدة أروه أن بعد السٌد[ 698/ق] فهزموا األموال وطلبهم رعاٌاهم هضم على ٌقدرون فبل الصلح فً

 هناك، وهو الصلح وانعقد الحجرة، وببلد أسعد لبنً مضاهر وهو القارة فً الهادي السٌد واستقام راجح بن ناصر الشٌخ مع رإٌة

ا  البلد تلك فً مهاجراا  به هللا نفع الؽشم هللا عبد بن محمد بن الدٌن عز الزاهد العبلمة سٌدنا حً وكان : فقال الهادي للسٌد معٌنا

 أسعد بنً من جماعة لحقه سار ولما الصلح، عقد وقد إال ٌدخلوها لم قشٌب بنً أن أعرفه السبلم علٌه اإلمام إلى أذهب وأنا استقٌموا

 آنس مشابخ من التحرٌض وإنما المسامحة الباشا رأي وكان شؤنهم فً الباشا وبٌن السبلم علٌه اإلمام بٌن المكاتبة ودارت ذلك، لمثل

 على الدرٌدي علً الشٌخ ابن اختدعوا ذكر ومن راجح بن ناصر الشٌخ إن ثم ضدها، فً وهم نعمة فً هإالء ٌكون ولببل سبق لما

 أهل كتب صنعاء وصل فلما جعبلا، ذلك فً الوسط أهل مع إن: وٌقال علٌه وضمنوا ورؼبوه قبٌلته على شٌخاا  ٌكون صنعاء ٌطلع أنه

بالؽزو بادروا ذلك ومع الصلح كتاب من فحذفوهم وصل الدرٌدي هذا أن الدٌن شمس بن هللا عبد والسٌد الصلح  

(2/471) 

________________________________________ 

 اإلمام وعرؾ مجلً، الشٌخ وولده راجح بن ناصر الشٌخ إلى وصاروا علٌهم، واستولوا ونهبوهم جماعة منهم فقتلوا أسعد بنً لببلد

 جبل من الشاحذٌة أسفال من البدي بنوا وكذا بالصلح بالتستر العامة المصلحة وعرؾ إلٌه شكاة أسعد بنوا ووصل ذلك، السبلم علٌه



 الخطاب أٌام فً ٌردهم وهو مراراا  إلٌها وؼزوا ببلدهم فحفظ استدعوه هللا رحمه البحش صبلح بن محمد الشٌخ عندهم كان تٌس

 وذلك الصلح، عقد قبل ذلك وقالوا أٌضاا، فؤخذوهم البدي بنً فً كوكبان أهل ومع أسعد بنً قضٌة منهم كان فلما الصلح، فً لٌدخلوا

 بخط بعضها فً مسودة رأٌت كما محمد الباشا إلى وٌكتب للمسلمٌن األنفع فً ٌنظر السبلم علٌه واإلمام أكثر، أو بشهرٌن انعقاده بعد

 لم الرواسً الجبال زالت لو فإنها بركته وعمتهم المحمدٌة األمة هللا نعم به شملت الذي الصلح هذا فإن وبعد: لفظه ما الكرٌمة ٌده

 والعقد الحل صاحب راجعنا علٌنا ٌؽٌر ما الفتنة طالبً من وقع وإذا جدة، إال اللٌالً مر على هللا شاء إن ٌزداد وال عقدة منه تحل

 أن السعادة صاحب ولٌعلم هذا وحساده، أعداءه وأرؼم السعادة، له هللا أدام باشا محمد األعظم الوزٌر الخاقانٌة السٌاسة فً الكامل

 وعلٌه الشرٌفة ألفاظكم صرٌح فً مقرون، هللا شاء إن خٌر بكل هو الذي المٌمون الصلح[ 699/ق] هذا علٌه انطوى ما عنوان

ا، مشرفاا  عندنا هو الكرٌم خاتمكم  وما: ولفظه قوة، إال واألٌام اللٌالً مر مع لدٌكم من ٌزداد وال عقدة له تحل ال بؤن قاطعون ومكرما

 واألطراؾ، الحدود من عدة عزه دام وذكر علٌه، تصرفه وتقرر فٌه وأصحابه علٌه مستقرة ٌده الذي القاسم اإلمام جانب إلى هو

وسكنت فعرفنا  

(2/472) 

________________________________________ 

 من األٌام هذه فً وكان اختبلؾ، وقع ما ٌعتري ال وأنه مملكته ومدبر -نصره عز- األعظم السلطان وكٌل كبلم ذلك أن نفوسنا

ا  الفتنة طالبً  منهم وقتل البدي بنً أصحابه[ هو] ؼزا الدٌن شمس بن علً األمٌر وهذا الحدود، فً تعد   منه وقع أنه ألهوابه اتباعا

 والفقٌه الصلح عقد عند وكان منا وهم البقر من رأساا  ستٌن علٌهم وأخذ جابر، بن محمد وأهلها للدنٌا الطارح العابد الفقٌه قرابة

 الكاشؾ وفرحان وألؾ، وعشرٌن ثمان سنة ؼرة المحرم فً الصلح عقد قبل كوكبان من هربوا ومشابخهم عندهم البرٌشً صبلح

 اإلستمرار سبٌل على فٌه وتصرفنا إلٌنا هو هذا مران، وبٌت منه قرٌبة هً التً ومعازبٌة مران وبٌت مران، بٌت من رجبلا  قبض

 الخاص ذلك ٌعلم اإلستمرار، سبٌل على علٌهم ٌتصرؾ وعاملنا علٌهم ثابتة أٌدٌنا آنس فً أسعد بنو وكذلك أحد، كل ذلك ٌعرؾ

 إلى وحقبة إلٌنا الشجر وادي وقلنا استقصٌنا ولو خلل أدنى وضعه فٌما ٌكون أن ملكه ومدبر األعظم السلطان نابب وحاشا والعام

 فً تذكر لم الحدود هذه أن العذر كان حٌث هذا الشرح، لطال كذلك ثم السلطنة إلى وشوابة والشراعب إلٌنا، وحسمة السلطان

 للسلطنة علٌهم مقرر هو ما وٌسلموا بؤموالهم ٌتصلوا أن أرادوا حجة جبر من لدٌنا جماعة إن ثم الجامعة، األلفاظ سهلها وقد المسودة

 العنب من الشدٌدة هذه فً معهم كان ما وأخذ بالدش، المعروؾ الورد هادي الشٌخ فمنعهم أصحابهم، جملة من األؼرام حسب

وحروفه بلفظه انتهى. األكٌدة للقواعد صٌانة الشرٌفة مسامعكم إلى أنهاها وحٌث األمور، هذه بالكلٌة ومنعهم . 

ذلك عن الشدٌدة بالشدة ثم بوفاته، الناس واشتؽل علٌه، هللا صلوات وتوفً . 

(2/473) 

________________________________________ 

[ القاسمً صبح محمد بن ناصر السٌد دعوة ] 

 فإن األٌام، تلك فً صعدة فً كان وما المدة تلك فً هللا عافاه الؽربانً القاسمً بحص محمد بن ناصر السٌد دعوة من كان ما ذكر

 وانتظار المسلمٌن الستقالة[ :69/ق] الصلح هذا وإنما بالمصلحة فؤخبره الصلح عن السبلم علٌه اإلمام سؤل أنه ٌقال المذكور السٌد

 له والح المنتظر المهدي أنه نفسه فً تصور وقد البدي، وبنً أسعد بنً فً فعلوه بما الترك نقضه فقد وإال سبحانه هللا من فرج

 علٌه اإلمام إن ثم أكثرها، والً وهو المخبلفً أحمد بن ٌحٌى القاضً على أمره وأظهر الحٌمة، ثم ذٌبٌن إلى فانسل وأمال لوابح،

باغ   عاص وأنه رأٌه عن علٌه هو ما ٌكن ولم خالفه أنه توضح رسابل وكتب ؼضب السبلم . 

(2/474) 

________________________________________ 

[ صبح محمد بن ناصر دعوة ببطبلن الحٌمة ألهل اإلمام رسابل ] 

(  شهرٌن بنحو السبلم علٌه وفاته قبل وألؾ وعشرٌن تسع سنة محرم شهر فً أمره فً السبلم علٌه اإلمام أرسلها التً الرسابل ومن

 آخر فً به المدعو المهدي بؤنه المذكور السٌد دعوى ببطبلن للناس ومعرفاا  محذراا  شهارة محروس من الحٌمة نواحً إلى بها أرسل

السبلم علٌه قال.عصاه فقد أجابه من وأن الزمان، : 



بعد أما المسلمٌن، من علٌه وقؾ من إلى هذا كتابنا -هللا شاء إن- باهلل المنصور اصطفى، الذٌن عباده على وسبلم هلل الحمد : 

(2/475) 

________________________________________ 

 فً ٌخرج وأنه وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً به بشر الذي المهدي اإلمام أن هللا رحمكم اعلموا وبركاته، هللا ورحمة علٌكم فالسبلم

 بابن المعروؾ السبلم علٌه علً بنً والحسٌن الحسن أخو طالب أبً بن علً بن محمد رواه ما: منها عبلمات لزمانه الزمان، آخر

 شعٌب له ٌقال تمٌم بنً من رجل مقدمتهم على بٌض ثٌابهم أخرى تخرج ثم خراسان، من راٌة الزمان آخر فً تخرج: قال الحنفٌة،

 رواٌة وفً المهدي، الناس ٌتمنى ذلك فعند السود، الراٌات وتنظر عظٌمة، ملحمة بٌنهما فتكون اصطخر بباب فٌجتمعان صالح بن

 وٌكون وٌقتلونهم المشرق بهم فٌثور فارس، وأهل خراسان أرض من المشرق ؼاٌة فٌبلػ وجنوده ورجله خٌله السفٌانً ٌبعث: أخرى

 على خراسان بؤهل فٌخرج الشرق آخر فً ٌومبذ وهو هاشم بنً من رجبلا  باٌعوا قتالهم طال فإذا موضع ؼٌر فً وقعات منهم

 لو مقدمته على فٌسٌر باٌعه خروجه بلؽه فإذا آالؾ خمسة فً إلٌهم ٌخرج اللحٌة، قلٌل اللون، أصفر موالهم تمٌم من رجلٌن مقدمتهم

 ٌهزمهم حتى بلد إلى بلد من ٌخرجهم ٌزال فبل عظٌمة مقتلة منهم وٌقتل فٌهزمهم، السفٌانً وخٌل هو فٌلتقً لهدمها، الجبال استقبلته

 الهاشمً، وٌخرج عظٌمة مقتلة منهم فٌقتل فٌهزمهم للسفٌانً الؽلبة تكون ثم وقعة، السفٌانً خٌل وبٌن بٌنه تكون ثم العراق، إلى

الشام إلى خروجه بلؽه إذا منزله للمهدي ٌطوي المقدس بٌت إلى مختفٌاا [ ;69/ق] صالح بن شعٌب وٌخرج . 

(2/476) 

________________________________________ 

 ولكن الجراحة من ٌعنً ٌموت ال عمه ابن هو: بعضهم وقال ألمه، المهدي أخو الهاشمً هذا أن بلؽنً: قال العلم أهل بعض وعن

 المهدي بٌت أهل من رجل المهدي قبل ٌخرج:قال طالب أبً بن علً وعن معه، خرج المهدي ظهر فإذا مكة إلى ٌخرج الهزٌمة بعد

 هللا صلى هللا رسول أتٌنا: قال مسعود بن هللا عبد وعن المقدس، بٌت إلى وٌتوجه وٌمثل ٌقتل أشهر ثمانٌة عاتقه على السٌؾ ٌحمل

 فبة مرت حتى ابتدأنا إال سكتنا وال به أخبرنا إال شًء عن سؤلنا فلما وجهه فً السرور نعرؾ مستبشراا  إلٌنا فخرج وسلم وآله علٌه

 شٌباا  وجهك فً نرى لنا ما هللا رسول ٌا: فقلنا عٌناه وانهملت هم عمر رآهم فلما السبلم، علٌهما والحسٌن الحسن فٌهم هاشم بنً من

 ترتفع حتى وتشرٌداا  الببلد فً تطرٌداا  بعدي من بٌتً أهل سٌلقى وإنه الدنٌا على اآلخرة لنا هللا اختار بٌت أهل إنا: ))فقال نكرهه؟

 فلٌؤت بعدكم من أو منكم أدركه فمن فٌنصرون فٌقاتلون ٌعطونه فبل ٌسؤلونه ثم ٌعطونه فبل الحق فٌسؤلون المشرق من سود راٌات

 فٌمؤل أبً اسم أبٌه واسم اسمً، اسمه ٌواطا بٌتً أهل من رجل إلى ٌرفعونها هدى راٌات فإنها الثلج على ولوحبواا  بٌتً أهل إمام

وظلماا  جوراا  ملبت كما وعدالا  قسطاا  األرض )). 

(2/477) 

________________________________________ 

 أمارات ترى حتى رجبلا  وال ٌداا  تحرك وال األرض الزم جابر ٌا: السبلم علٌه جعفر أبو قال: قال الجعفً سعٌد بن جابر وعن

 من الصوت وٌحكم السماء من مناد   وٌنادي بعدي حدث وٌكون تدركها، أراك وما العباس بنً اختبلؾ: أولها أدركتها، إن لك أذكرها

 الترك من تمرق ومارقة األٌمن دمشق مسجد جانب من طالعة وتسقط الجابفة، تسمى الشام قرى من بقرٌة وٌخسؾ دمشق ناحٌة

 الشام فً وتختلؾ أرض، كل فً كثٌر اختبلؾ فٌها السنة فتلك الرملة الروم وٌنزل الجزٌرة فً الترك وٌنزل الروم هرج وبعضها

 وتمر العراق، نحو الفرار إال هم لهم ٌبقى ال ثم األصهب، ٌقتل ثم معه، ومن السفٌانً وراٌة األبقع وراٌة األصهب راٌة راٌات ثبلث

 أقبلت إذ كذلك فبٌناهم وسبٌاا، وصلباا  قتبلا  الكوفة أهل من فٌصٌبون ألفاا  سبعون الجبارٌن من فٌقتل بها، فٌقتلون بقرقٌسٌا جٌوشه

ا  المنازل تطوي خراسان راٌات  جٌش أمٌر فٌقتله صفها فً الكوفة أهل موالً من رجل فٌخرج المهدي أصحاب من وهم حثٌثاا  طٌا

 وجوهم هللا ٌحول نفراا  ثبلثون إال منهم ٌفوت فبل بهم فٌخسؾ القوم أبٌدي بٌداء ٌا السماء من مناد  [ 6:4/ق] فٌنادي بالبٌداء السفٌانً

 السحاب كقزع قزعاا  مٌعاد على هللا ٌجمعهم رجبلا  عشر وثبلثة ثبلثمابة أصحابه للمهدي هللا فٌجمع: قال كلب، من وهم أقفٌتهم إلى

الحسٌن ولد من جابر ٌا والمهدي: قال والمقام، الركن بٌن فٌباٌعونه . 

(2/478) 

________________________________________ 



 هللا، عبد أبوه وال محمداا  اسمه ولٌس الحسن ولد من هو وإنما السبلم علٌه الحسٌن ولد من لٌس صبح ناصر فالشرٌؾ ذلك عرفتم إذا

 قد ال المهدي خروج قبل تظهر قدمنا التً العبلمات وهذه النسب، حسنً مكنى الشرٌؾ ذرٌة من صبح محمد بن ناصر هو وإنما

 مخالفته فً عنقه من اإلسبلم ربقة خلع وإنما السبلم علٌه إبراهٌم ومقام الركن بٌن دعا ما صبح وناصر بشًء، منها سمعنا وال رأٌن

 اْلَعْهدَ  إِنَّ  ِباْلَعْهدِ  َوأَْوفُوا: }ٌقول حٌث هللا أنزل ما وخالؾ وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً عن الحدٌث فً ذلك ورد كما زمانه إلمام

 الكبابر من وهذا جانبنا، فً المسلمٌن من دخل من ولجمٌع له شامل فالصلح جوازنا، وفً معنا وهو أنفذ الصلح ألن ،{َمْسُبوالا  َكانَ 

 ومنها(( دٌنه فً جرأة ذو ٌإمنكم ال: ))وسلم وآله علٌه هللا صلى قال كما بمثله ٌإتم أن عن وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً نهى وقد

 فؤتاه البٌنة المسلم على هذا ناصر الشرٌؾ فؤوجب هللا أنزل بما بٌنهما لٌقضً الٌهود وبعض هو إلٌه ٌترافع المسلمٌن بعض أن

 وهذا فٌه تنازعتما الذي المال اشترٌت فقد تطالب ال: فقال بؽٌرهم، فؤتاه ؼٌرهم الشهود هإالء على زد: فقال المسلمٌن من بجماعة

 أخبر قد ومما ببعٌد، ولٌست وألؾ وعشرٌن سبع سنة اتفقت القصة وهذا المسلمٌن، أبمة من هذا ٌكون فكٌؾ عظٌم وظلم حٌؾ

 من حٌاء وال هللا من حٌاء ذلك من ال قرم ذبب وثوب علٌه وثب المسلمٌن أموال من شًء له الح إذا أنه المسلمٌن من جماعة

 هذا اتبع من وأصاب إمامه صبح كان من هللا وأصاب ربه، واتقى هواه خالؾ امرءاا  هللا رحم صالحة، ؼٌر أعمال وله مخلوق،

علٌكم والسبلم الضال،  

(2/479) 

________________________________________ 

وألؾ وعشرٌن سبع سنة الحرام محرم شهر بتؤرٌخ وبركاته، هللا ورحمة ) . 

 الحٌمة من العر فً ذاك إذ وكان القاضً إلى وصل فلما الظفاري سٌبلن خادمه( المخبلفً أحمد بن ٌحٌى) القاضً إلى أرسل ثم

 دخل فإذا للضٌافة ٌطلعوهم أن ٌناع فً الرتبة أمر ثم به، ٌلحق حتى هنالك وٌكون ٌضٌفونه أنهم على المخبلؾ من جماعة معه أمر

 أٌاماا  الحبس فً وبقً الحصن، فً فقٌده السبلم علٌه اإلمام رسول[ 6:9/ق] طلع الحبس فً وصار فعلوا فلما حبسوه، الحصن

 السٌاغ بنً من عجل بٌت إلى وهرب القٌد فكسر الحٌد من قرٌب مكان إلى ونقله إلٌه، ٌدخله لطعام الدار ذلك القاضً واحتاج ٌسٌرة

 القٌد رأى إنه: فقالوا القاضً أصحاب وسؤلت الحبس، من هربه ألجل كثٌرون فٌه واعتقد ٌإثر وكان الناس من كثٌر إلٌه فالتفت

تعالى هللا شاء إن كفاٌة فٌه بما أخباره من نؤتً من بد وال ذلك ألجل سهبلا  فكان فستره، ضربه حال اكتسر . 

(2/480) 

________________________________________ 

 قوافل ونهبوا الطرٌق فً تعد   عمار آل من اتفق إنه ثم نفعه وظهر الشام حفظ فإنه هللا حفظه المإمنٌن أمٌر بن أحمد موالنا وأما

ا  اا منظور وكان هللا رحمه المسوري الحسٌن بن الدٌن سعد العبلمة القاضً سٌدنا نهبوا وممن الطرٌق، وقطعوا  مع الناس إلى محببا

 عمار آل لمشابخ فؤرسل أؼضبه حتى ذلك من كثٌراا  وقال أحمد موالنا على وتكلم صعدة فوصل هلل، ؼضب وقوة فٌه مفرطة حدة

 فً فقتلهم بقتلهم العلماء من حضر من علٌه فؤشار تمردهم به عرؾ بما إال أجابوه فما القضٌة عن وسؤلهم شٌخاا  عشر ثبلثة وكانوا

 جواباا  فؤجابوه فعله صوبوا لما العلماء من عنده من وخطؤ وخطؤه وقعد قام السبلم علٌه اإلمام بلػ ولما علٌهم، المؽازي تابع ثم اللٌل،

 وصلح الحق، ؼٌر إلى ٌخرجون ال القبابل تؤلٌؾ إال السبلم علٌه اإلمام أراد وما وكذا، وعلٌه علٌك ٌجب الذي هو هذا إن: واحداا 

 صعدة إلى الداخلة القافلة مع ٌرسل سنة من أكثر زال ال علٌه هللا سبلم باهلل المإٌد اإلمام فإن الطرٌق بقً وإنما الشام أمر بعدها

 اإلمام عند من لقاه صعدة من خرج من وكذا صعدة إلى القافلة مع ٌسٌر من صعدة من مثلهم وٌلقاهم العمشٌة نصؾ إلى عسكراا 

 ما: للتاجر المخاوؾ من مواضع فً ٌقال وكان والطرقات الببلد صلحت حتى وؼرباا  شرقاا  وؼزا تمكن إنه ثم القضٌة، هذه لسبب

 فإنها اآلتٌة الشدة مع للمساكٌن النفقات وحصلت الشرٌؾ العلم وانتشر ومساجدها، وببلدها صعدة وعمرت أحمد،: فٌقول جملك؟ على

 ورجب اآلخرة جمادى شهر من بقٌة شهارة فً استقر السبلم علٌه اماإلم فإن هللا حرسها شهارة أخبار فً سٌؤتً كما هابلة أمور

وشوال، ورمضان، وشعبان  

(2/481) 

________________________________________ 

 العلماء طبقات منهم الوصؾ عن ٌجل ما طبقاتهم على المسلمٌن ضعفاء من باهلل المحروسة بشهارة فالتاث والمحرم والقعدة،

 أحصى لقد حتى والمتعلقٌن القرآن[ 6:4/ق] درسة ثم الشدٌدة، الشدة من شهارة ؼٌر بهم ٌقوم وما للعلم مكان لهم ٌبق لم والفضبلء

 السبلم علٌه اإلمام عمر وقد منفرد مكان فً للحرٌم الصرؾ وبلػ الثمانمابة، فوق العلم طلب وأهل نفس[ ومابتٌن ألؾ] المكتب أهل



 ولهم النصر باب خارج الذي األلؾ فوق المساكٌن عدد وبلػ جانب، فً منهن المراضع وجعل األلؾ، فوق باب على مكاناا  لهن

 وٌصرؾ الحصن شوارع فً من ؼٌر من المابتٌن فوق الصلل باب وفً نفس، أربعمابة فوق الفتوح باب وفً فٌها ٌسكنون كهوؾ

 لهم ٌوجد لم أصحابه من وجماعة حمران محمد بن صالح الشٌخ رأٌت ولقد الحقوق، وأهل الجنود ؼٌر من المطبخ من الطعام لهم

 ،(السبلم علٌه محمد موالنا وبولده) بنفسه المسلمٌن ٌتفقد السبلم علٌه وهو الدٌوان فً الناس عامة جملة فً وأكلوا إلٌه ٌؤوون مكان

 الطاهرة، بٌوته من حالٌاا  طعاماا  للمراضع أجرى أنه زمة ال صفة علٌه هللا صلوات فٌه كانت وإن بالمسلمٌن شفقته شدة من بلػ ومما

 مرٌضاا  وال مٌتاا  رأٌت ال فؤشهد ذلك من شًء صرؾ ولً ممن فإنً الفابض العام قوتهن ؼٌر من كفاٌتها واحدة لكل أوالده وبٌوت

 التمٌٌز أهل أن ذلك من رأى ومما الحً، عن فضبلا  وزبٌب ودقٌق وطعام ومكافاا  لحٌح من أنواعه على الطعام رأسه عند ٌكن ولم

 فاستؤذنوا األذى من هناك ٌكون وما البٌوت وأبواب والمجالس الجامع حق المطاهٌر فً مساهم من استقوا الطهارة فً والتقشؾ

الخارجٌن عند إلى إخراجهم فً السبلم علٌه محمداا  موالنا  

(2/482) 

________________________________________ 

 حتى وؼضب بنفسه فقام العشً، أخرجوا: فقالوا فسؤل حساا  السبلم علٌه اإلمام لهم ٌسمع لم اللٌل كان فلما ففعلوا، النصر باب وهو

وعودهم الباب بفتح أمر ثم وخوفاا  حٌاء منه توارى أنه حتى السبلم علٌه محمد موالنا والم بعضهم، بقتل هم . 

 بعض فً للؽداء واجتمعنا السبلم علٌه عنده من خرج وقد هللا رحمه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد سٌدنا حً من سمعت ومما

 كنت: فقال ذلك، عن فسؤلناه ٌكون وال كان ال وٌقسم وكذا السبلم علٌه لئلمام والدعاء التبسم من ٌكثر هو فإذا األصحاب بٌوت

 خٌر وأن قل قد الطعام أن وذكروا السبلم علٌه محمد موالنا وولده األصحاب من جماعة علٌه فدخل السبلم علٌه اإلمام عند الساعة

 فؽضب،: قال ٌبلؽهم، ما وٌزودن وكذا أهله وعلى علٌه وأشقوا الحصن مؤلوا قد الذٌن هإالء زاد فً ترى فما قرب قد المؽارب

 تلك فً السبلم علٌه رأٌته[ 6:5/ق] ولقد قال، كما أو واحد زبدي إال ٌكن لم لو صبػ ومثلها المؽرفة نقطع ما وهللا اقصروا: وقال

 وهما الضعؾ من جلدهما وٌبس لحمهما محل قد توأمان وإنهما خماسٌن لعلهما صؽٌران ولدان وله الجوؾ من شرٌفاا  رأى وقد األٌام

 وهو ذلك شهد من فؤخبرنً داره، وأدخلهما اآلخر األعوان وبعض أحدهما احتمل حتى السبلم علٌه فنزل بهما قدم وكان أبٌهما مع

ٌَّة ورأٌته سكنت، دمعته أرى وال لحماا  لهما وشوى بٌده أطعمهما: قال أنه المهدي بن علً الدٌن جمال الوالد  وهو مرٌضة لُبن

 من ٌرى حتى علٌها الشرقٌه الكوة فتح الناس لكثرة الطرٌق ٌجد لم وإذا وٌكسوها عرفة عٌد بعد ذلك وكان الطعام، بؤنواع ٌتعاهدها

وأدخلها مؤوى الشرٌؾ بٌته فً لها وجد حتى بذلك ٌخصها  

(2/483) 

________________________________________ 

اآلتٌة المرثٌة فً هللا رحمه المسوري الحسٌن بن علً الدٌن جمال العبلمة القاضً قال كما ذلك وؼٌر : 

وكافل كاؾ هو إال فمالهم....  علٌهم ٌحنو لؤلٌتام كان أب  

ؼافل تقلب ما عنهم هو وما....  نواله سحب ؼٌث علٌهم ٌفٌض  

 على والصبر المسلمٌن بضعفاء والشفقة المثل به ٌضرب الذي السخاء فً خبلله شرابؾ من الٌسٌر بذكر فلنتبرك ذلك ذكرنا وحٌث

 أنه العٌدٌن فً السبلم علٌه أحواله: منها بٌان، إلى ٌفتقر ال وهذا ؼٌره، علٌها ٌقدر ولم وفعلها علٌه تجب ال التً بحقوقهم القٌام

 الكثٌرة بالعقابر وأمر النصر باب إلى تقدم ذلك من فرغ إذا ثم ، والبقر والؽنم الواسعة والمصارٌؾ الكثٌر الكساء العوابد أهل ٌعطً

 صاع] نفس ولكل بالباب فٌكون البعٌدة المواضع من لها ٌصلون وقدهم المساكٌن كثرة من ٌعرؾ ما قدر على الرأس األربعٌن نحو

 من له ٌجتمع مما للصؽار مخٌطاا  كساء مملوة مخازٌن ٌعد وقد منهم، ٌفرغ حتى النفوس عدد على لحم من نصفه أو صاع[ طعام من

 على وٌقعد الطاهرة بٌوته إلى واإلناث الذكور من بالصؽار ٌؤمر ثم كثٌرة، تكون حتى فوقها إلى ٌشتري وقد مخٌطة وتؤتً النذور

 كاملة مخٌطة كلها عمامة ٌزٌده منه أكبر هو ومن وكوفٌة، قمٌصاا  الصؽٌر فٌكسً أنواعه على ذلك له ٌقربون والحمالون مرتفع

 لباساا  وللبنات فارحاا، الصؽٌر فٌخرج والزبٌب التمر ٌلبسوها أن بعد جٌوبهم إلى الطاهرة بٌده ؼالباا  ٌجعل ثم وجٌوبها، أزرتها حتى

ا   وربما أٌام ثبلثة لهم ٌتفرغ ٌحتاج وقد ٌومٌن فً ٌكملون فقد وكذلك قدره، على لكل أجناس من صؽٌراا  خماراا  رأسها وعلى وقمٌصا

وٌكسو تقدم كما إلٌها وما العٌد شركة ٌعطٌهم أن قبل وهذه  

(2/484) 



________________________________________ 

 ال حتى ٌعطً أنه بحٌث األٌام سابر فً دأبه وهذا ٌحتاج، من بٌته فً إن[ 6:6/ق] ٌقول ما على الرجل ٌعطً وقد وأهالٌهم أصحابه

 للنفر ٌحصل فقد فٌه حصل ما فنصٌبك هذا ٌومك انتظر: لبعضهم ٌقول وقد لٌبقى فٌتداراه الحاجة ذو فٌعوزه ٌجد ال وقد شٌباا  ٌجد

 حً كان: قال هللا رحمه الثبلبً صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد العدل الفقٌه سٌدنا أخبرنً مما ذلك سمعنا وقد وٌعظم، ٌجل ما الواحد

 به، وٌلتاثون لهم ٌطلب ما فكثٌراا  الضعفاء على الشفقة كثٌر هللا رحمه العبالً صبلح بن علً الدٌن جمال الفاضل العبلمة السٌد

 وقال وعاد السٌد ذهب ثم أجد، ال: اإلمام فقال وؼٌرهم، األشراؾ من لفقراء سؤله أنه حتى منه بذلك ٌتلذذ السبلم علٌه اإلمام وكان

: وقال عصاء وأخذ السبلم علٌه اإلمام فؽضب: قال ذلك، بمثل الثالثة أو الرابعة فً عاد قال وأظنه كذلك السبلم علٌه اإلمام فؤجابه

 علٌه وشكا المساكٌن بعض السٌد فاعترض بالكثٌر لٌس السبلم علٌه اإلمام ووصل السٌد، فخرج: قال أجد، فبل عنً اخرج عنً، تنح

: قال هللا، على فؤجرك سهل شًء وإذا المساكٌن قبل فما ساعة منك آنؾ أردت: وقال متبسماا  السبلم علٌه اإلمام إلى وعاد له فرق

ء   ِمنْ  أَنَفْقُتمْ  َوَما: }ٌقرأ فجعل ٌدٌه بٌن ما امتؤل حتى الواسعة والدراهم البز أحمال جاءت ثم ذلك لهم فؤخرج ًْ رُ  َوُهوَ  ٌُْخلُِفهُ  َفُهوَ  َش ٌْ  َخ

اِزقٌِنَ  بمكان والعلم الفضل من السٌد هذا وكان له، الدعاء من وأكثر خٌراا  عنً هللا جزاه علً السٌد بركات من هذا: وٌقول ،{ الرَّ . 

(2/485) 

________________________________________ 

 أو أعرؾ ممن بمقامً أولى علً السٌد أن فؤرى حادث لً حدث إن: فقال األٌام بعض فً مرض السبلم علٌه اإلمام أن روي ولقد

 شهارة فً المٌدان مسجد جنب إلى وقبره المإمنٌن، أمٌر ابنة الفاضلة الطاهرة الشرٌفة فاطمة ابنته السبلم علٌه وزوجه قال، كما

والعلم بالفضل شهٌر بٌت من الحرازي القاسم اإلمام ولد من وهو مشهور، مزور باهلل المحروسة . 

(2/486) 

________________________________________ 

[ واحتٌاطه اإلمام ورع ] 

 أوالده من وبعده عهده فً أحداا  أعرؾ ال أنً ذلك من واحتٌاطه ورعه من شٌباا  ولنذكر[: واحتٌاطه ورعه من شًء ذكر فً] فصل

 ؼٌره من وال المال بٌت من ٌؤكل لم عامر بن أحمد الفاضل العبلمة أخٌه حً وقبله عامر بن هللا عبد العبلمة السٌد مثل عمه وأوالد

 إنما منهل أو مسجد أو لطرٌق أو المال لبٌت أو له ٌره عما وكل العام الطعام على الخاص طعامهم ٌضعون اهم وتر ٌملكونه ما إال

 مقابل فً[ 6:7/ق] المال لبٌت مخازٌن طبقة أوالده وبٌوت المباركة بٌوته فً جعل السبلم علٌه أنه ذلك ومن نذوره، من ذلك ٌكون

 ٌجري ماء ٌجري أن السبلم علٌه أراد ولقد السبلم علٌه نذوره فمن واآللة األجرة وأما المال، بٌت من والسقاة العمارون ٌؤكله ما

 إلى الماء ٌصعد أنه على اخترعه شهافاا  ٌسمى شٌباا  فجعل الصعود ٌمكن ال وهو البركة من المقدس الجامع فً الشرقً الباب على

 والقضاض، الماء ٌضره ال مخصوص مدر من كباراا  أنابٌباا  له وجعل فعمره البركة، وٌعود الشرقً المسجد باب إلى ٌجرٌه ثم أعلى،

 أكله ما قضى أنه علٌه هللا رضوان الحسٌن موالنا ولده حً فؤخبرنً ذلك له تم وال المقصود حصل وما ارتفع حتى فٌه اعتنى ثم

 وقال استؽفر أنه هللا رحمه وأخبرنً مطلقاا، وماله نذوره من فهً األجرة وأما بزٌادة، واحتاط أوفاه حتى ماله بذر من فٌه العمل أهل

 تصوره وإنما ذلك إلى سبقه قدوة له ٌكن لم وأنه ؼٌول المدابن مثل هذا موضعنا فً ما ألن بالمسلمٌن الشفقة إال ذلك على حملنً ما

اجتمع أحدهما وأؼلق فاه فتح فإذا الماء ٌشرب فكان: قال الركوة، عادة هً كما للماء موضعٌن لها ركوة من ٌشرب كان ألنه  

(2/487) 

________________________________________ 

 ٌبقى أن ٌمكن ال حتى النفقات تقدٌره ذلك ومن ذلك، مثل فؤراد ففعل التراب فً جربه ثم قبالته ما ٌشهؾ حركة له فؤحس الهواء

 ٌقول السامع ألن والورع االحتٌاط ؼاٌة هذه وفً قوب، ست والمخروج قوب عشر المدخول وجعل شٌباا  المستنفق ٌحتاج وال شًء

 شهراا  ٌكفً شهر قوت صورته ما فٌكون العام فللنفع األكثر وأما علٌه، هللا صلوات مثله من بها وأخلق والتدبٌر السٌاسة من ذلك

 فٌها وٌصل وأربع قوب خمس السبٌل ابن وحصة المسافر زاد فً القدح والثالثة وقدرها الكافٌة ةالنفق لتعرٌؾ واألصؽر شهر وثلثً

 مواضعه، فً مقرر هو كما الصرؾ أو الزٌادة رد علٌه وجب وطنه بلػ إذا المسافر ألن السبلم علٌه بمثله خلٌق واحتٌاط رفٌقه،

 حق له السبٌل ابن ألن الشارع مراد إلى األقرب ذلك فً وكان ٌتضٌفون وقد حصة ولهم ٌفعلون ال أنهم العصر أهل فً المعلوم ومن



 الطرقات أهل ٌستطعم أن السبٌل ابن على واألؼلب ٌفعل، ال وهو صرفه أو الفاضل رد علٌه وجب الكفاٌة حصلت فإن هللا مال فً

احتٌاط هذا وراء ولٌس فٌطعموه . 

(2/488) 

________________________________________ 

[ محمد بن القاسم اإلمام وفاة ] 

 تسع سنة األول ربٌع شهر من ٌوماا  عشر الثنً الثبلثاء ٌوم عنها المسفر اللٌلة ثلث لمضً فتوفً علٌه هللا صلوات وفاته وأما

 ولم[ 6:8/ق] السبلم علٌه مرضه والعامة الخاصة عرؾ بل علٌه هللا صلوات موته أمر ٌكتم ولم ،[م9844فبراٌر98]وألؾ وعشرٌن

 أهل لجماعة أرسل قد وكان علٌه، هللا رضوان توفً ثم ٌوماا  عشر أربعة أو ٌوماا  عشر ثبلثة فٌه فطال المسبع ألم من كان وإنما ٌطل

 السٌد ومثل علٌه، هللا رضوان هللا عبد بن الدٌن أمٌر العترة شٌخ العبلمة اإلمام السٌد مثل باهلل المحروسة شهارة خارج الذٌن الفضل

 بمحروس الحاكم الحوثً علً بن محمد العبلمة السٌد ومثل هللا، رحمه الحوثً عشٌش بن علً بن محمد الدٌن عز العبلمة الفاضل

وؼٌرهم الحٌدانً إبراهٌم بن علً الدٌن جمال المجاهد العبلمة والسٌد الظفٌر، . 

 شهارة فً الذٌن وأما األسدي، عواض بن أحمد الدٌن شمس المجاهد الفاضل الحاج السبلم علٌه مرضه مع إلٌه بعث وممن

 الزاهد الفاضل والسٌد الؽربانً، مؽل بابن المعروؾ هللا عبد بن صالح الدٌن صبلح العابد الفاضل العبلمة السٌد: فهم باهلل المحروسة

 الفاضل والسٌد الدٌن، شرؾ بن الحسن بن علً الدٌن جمال المجاهد العالم السٌد وأخوه هللا رحمه الدٌن شرؾ بن الحسن بن محمد

 بقاه هللا أطال الشرفً محمد بن الحسن العالم والسٌد العبالً، هللا عبد بن علً الدٌن جمال والسٌد الؽربانً مؽل بن هللا عبد بن محمد

 لم مرٌضاا  فكان علٌه هللا رضوان محمد بن أحمد الدٌن صفً العترة شٌخ أخاهم وأما محمد، بن هللا عبد الفاضل العالم السٌد وأخوه

 .ٌحضر

(2/489) 

________________________________________ 

 علً بن الحسن الدٌن شرؾ العبلمة وسٌدنا علٌه هللا رحمة الذماري محمد بن عامر الدٌن جمال العبلمة اإلمام سٌدنا الفقهاء ومن

 محمد بن علً الدٌن جمال والقاضً الجملولً محمد بن علً الدٌن جمال األدٌب العبلمة والقاضً علٌه، هللا رحمة العٌزري

 بن هللا عبد بن صالح األدٌب العالم وسٌدنا بالؽشم، المعروؾ اآلنسً هللا عبد بن محمد الدٌن عز الفاضل العبلمة وسٌدنا الروسً

 الدٌن جمال الفضبلن العالمان والقاضٌان حنش، بن محمد بن ٌحٌى المسلمٌن ناصح الدٌن عماد األمٌن العالم والفقٌه هللا رحمه حنش

 بن أحمد المسلمٌن وبركة الدٌن صفً العبلمة القاضً سٌدنا وولداهما المسوري الحسٌن بن الدٌن وسعد المسوري، الحسٌن بن علً

كامبلا  سنه صؽر مع وكان الحسٌن، بن علً بن زٌد الدٌن ورضً الدٌن سعد . 

(2/490) 

________________________________________ 

 محمد بن هللا عبد الدٌن فخر العبلمة السٌد فهم المحراب أهل من علٌه هللا صلوات وفاته عقٌب اللٌل فً وصلوا الذٌن السادة وأما

 الدٌن نجم بن القاسم والسٌد الحسن، بن ومحمد محمد بن والهادي محمد،[ 6:9/ق] بن والحسٌن محمد بن الحسن وصنوه المحرابً

 صارم العالم والسٌد ٌحٌى، بن الخالق عبد بن صبلح الدٌن صبلح الدٌن شرؾ الكامل العبلمة والسٌد والكمال، الفضل أهل من كلهم

 المإمنٌن أمٌر بن الحسٌن الدٌن شرؾ موالنا وكان كثٌرون، واإلفادة اإلجادة أهل المتعلمٌن ومن وؼٌرهم، ٌحٌى بن إبراهٌم الدٌن

 علٌه اإلمام مرض ابتداء فً البرٌد فوصله علٌه هللا رضوان إلٌه وكانت أعمالها ومقرراا  للببلد طابفاا  الشرؾ ببلد فً علٌه هللا رحمة

 هً كما السبلم علٌه محمد موالنا إلى والخاصة العامة وأمور حاضر وهو توفً حتى أٌام ثمانٌة نحو عنده وبقً فوصل السبلم

علٌهما هللا سبلم أبٌه صحة مع عهدته . 

(2/491) 

________________________________________ 

[ القاسم بن محمد اإلمام مباٌعة ] 



 لهم مخبر أول كان ولبلختصار اسمه عن سهٌت ومن تقدم كمن الفضل أهل اجتمع وقد تقدم كما علٌه هللا صلوات توفً فلما نعم،

 فكان األمر، وعظم الحركة عن وأقعدوا الكبلم عن أحصروا حتى ذلك موقع فضلال أهل على فعظم السبلم علٌه محمد موالنا ومعز  

 بٌتً أهل: ))قال وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً إن: قال فٌما وقال علٌه هللا رحمة العٌزري سعٌد بن الحسن العبلمة سٌدنا متكلم أول

 عنه سقط وقد -قال كما أو- المنكر عن والنهً بالمعروؾ األمر فً بفرابضه قام واإلمام. الخبر.. (( نجم طلع نجم أفل كلما كالنجوم

 وأخٌه محمد موالنا على ٌنص وكلهم منهم ٌطول وكاد تشاوروا ثم السكون بعض وسكنوا الفضبلء فتراجع علٌكم، وتعٌن التكلٌؾ

 هللا رسول آل من األمر بهذا ٌقوم لمن عونان وأخً أنا إنما: فٌه وقال جزل فصل بكبلم محمد موالنا فتكلم علٌهما، هللا سبلم الحسٌن

: وقال حنش بن محمد بن ٌحٌى الدٌن عماد الفقٌه من المال بٌت على المفاتٌح طلب ثم شًء ذلك فً لنا وال وسلم وآله علٌه هللا صلى

 ال البٌوت أهل وكان باكٌاا، أجهش ثم نفسه على وأؼلق منزله ودخل عنهم خرج ثم ألنفسهم، ٌنظرون األصحاب عند سٌدنا ٌا ضعها

 علٌهما هللا رضوان الحسٌن وموالنا محمد موالنا عنده وكان علٌه هللا رضوان توفً لما ألنه السبلم علٌه اإلمام بوفاة لهم علم

 ال حً أنه على السبلم علٌه اإلمام عند فتركاهما العفاري هللا فتح بن وجابر الثبلبً صبلح بن ٌحٌى الدٌن عماد الفاضبلن والفقٌهان

الفضبلء فسمع السبلم علٌه اإلمام وفاة عرفوا بكاه بٌته أهل سمع فلما الخبلفة أمر ٌبرموا أن قبل البٌوت أهل ٌعرؾ  

(2/492) 

________________________________________ 

 نصوا وصل فلما ففعل، لهم[ ::6/ق] وٌخرجه أخٌه على ٌدخل أن هللا رحمه الحسٌن موالنا على وعولوا الشورى، بتمام فاهتموا

: بعضهم وقال التخلؾ عن عذراا  له ٌعلمون ال أنهم استحلفهم حتى بهم زال فبل فٌه الرأي متفقٌن إلٌه التكلٌؾ ثقل وألقوا علٌه كلهم

 إنما أعلم وهللا ظننت فٌما حتى علٌها مزدحمٌن بٌعته إلى تبادروا ثم قال، أوكما خلفك صلٌنا قد ما نعٌد علٌنا لٌجب تفعل لم إن وهللا

 ثبلثمابة فوق بعدهم من ثم الحضرة، أهل باٌع وقد إال السبلم علٌه اإلمام ؼسل على أعانهما ومن وجابر ٌحٌى الفاضبلن الفقٌهان قام

 بن علً بن محمد العبلمة السٌد لها المتولً وكان أٌام، ثمانٌة نحو البٌعة وامتدت والمتعلمٌن، والعلماء الفضل أهل من أكثرهم

 صنعاء بكتب اإلمام أمر ثم السبلم علٌه اإلمام عند أحدهما ٌنفك ال علٌهما هللا رحمة الذماري محمد بن عامر العبلمة وسٌدنا عشٌش

 فخر السٌد وإلى كتاباا، الشوٌع بن المطهر بن علً األمٌر وإلى كتاباا، محمد الباشا وإلى كتاباا  هللا رحمه الحسن موالنا إلى وكانت

 لهم إعبلماا  الكتب مضمون بالصلح ٌتعلق مما ألعمال باقٌاا  كان فإنه كتاباا، بالصلح السفٌر جحاؾ بن الدٌن شمس بن هللا عبد الدٌن

 باهلل المنصور المإمنٌن أمٌر بن محمد العالمٌن رب باهلل المإٌد المسلمٌن وسٌد المإمنٌن، أمٌر موالنا وقٌام السبلم علٌه اإلمام بوفاة

 معناه ما بمثله خلٌق هو مما محله فً واإلٌجاز موضعه فً والبسط إعبلمه بعد محمد الباشا إلى الذي الكتاب علٌهما،وفً هللا سبلم

صبلح فٌه صلح وبٌنه بٌنكم عقد وقد روحه على هللا سبلم المإمنٌن أمٌر ووالدنا وإمامنا موالنا سبحانه هللا وقبض  

(2/493) 

________________________________________ 

 أثره نقتفً أن فعلٌنا الهدنة وتسكٌن المدة تمام ترون فإن األمر، ثقل من كان ما وتحملنا هللا توفاه ثم وكذا دمابهم وحقن المسلمٌن

 أن وبعد مواضعها، حنودكم تعود حتى هدنة جعلنا ذلك ؼٌر ترون وإن ترون، ما فعلى نخلؾ وال عهداا  له ننقض وال ذكره ونحًٌ

قال كما أو منكم والجواب وتعالى سبحانه هللا نستعٌن مواضعها تعود  [................................] . 

(2/494) 

________________________________________ 

[ محمد باهلل المإٌد لئلمام باشا محمد جواب ] 

لفظه وهذا باشا محمد جواب ووصل : 

{  قضى، ما على الحمد هلل العالمٌن، رب وحبٌب المرسلٌن، سٌد سلكه طرٌق مستحسنة وقدوة{ َحَسَنة   أُْسَوة   هللا َرُسولِ  فًِ لَُكمْ  َكانَ  لََقدْ 

 ومنلقبون، وصابرون راجعون إلٌه وإنا هلل إنا الفوت إلى عمرانه طال وإن إنسان وكل{ اْلَمْوتِ  َذاِبَقةُ  َنْفس   ُكلُّ } وأمضى، وقدر

 والمعارؾ العمٌمة، المفاخر أزمة مالك األفاضل، عمدة الفضابل منبع األفضل، العلم السٌد األكمل، المقام اإلمام ولدنا زيفنع

 برحمته هللا تؽشاه األفضل األعلم األطول العلم اإلمام بوالده أجراا  له كتب و صبراا، هللا منحه محمد بن القاسم بن محمد الجسٌمة

 والشهداء والصدٌقٌن النبٌٌن من علٌهم هللا أنعم الذٌن مع علٌٌن فً نزله وجعل بإحسانه، جنته بحبوح وأسكنه ورضوانه،

 الرزٌة هذه ٌجبر وهللا الخبلبق، جمٌع فً النافذ السابق وحكمه ومره، حلوه قضابه وحكم أمره فً هلل حق والتسلٌم والصالحٌن،



ا، وال سوءاا  بعدها ٌرٌكم وال وٌؤسوها  باألمر وقٌامكم عنده من الخٌر من اختاره لما بعده من القابمٌن جعل الذي هلل والحمد مكروها

 اختٌارهم من وقع ولما أهل، لذلك هللا شاء إن فؤنتم األطهار، والقضاة األخٌار العلماء من وتعالىومواطؤة سبحانه هللا استخارة بعده

 الحبور به لنا وحصل الفزع، بعد السرور ذلك أنالنا فقد األجر فراقه على لكم وكتب الصبر، ورزقكم عونكم هللا تولى ومحل موضع

 أساسها ثابت والمواثٌق العهود من هللا رحمه والدكم وبٌن بٌننا الذي أن وذكرتم أسبق، وإلٌه أحق بمقامه وأنتم الجزع، أذهب الذي

اإلرادة هً كما وقوة ثباتة ومراسها  

(2/495) 

________________________________________ 

 وعقودها قواعدها لموضوعات بسببننا ٌكون وال إخبلالا  فٌه نظهر أمراا  منا ٌبدو ما ذلك على تعالى هللا شاء إن ونحن المرجوة

 القواعد تلك ٌؽٌر ما هً كما الوافٌة، الخالصة الصافٌة، واأللفة عندنا وكذلك عندكم موجود هو وما لنا أنتم كما لكم إنا بل انحبلل،

 وٌؤخذ الخٌر ولكم لنا ٌختار وهللا معاضدون، هللا مرضاة وطرٌق مساعدون الخٌر أمر فً لكم ونحن مكدر، ٌكدرها وال مؽٌر

 وعشرٌن تسع سنة شهور من ربٌع شهر فً عشر سابع تارٌخ فً وكفى، هللا وحسبًٌ علٌه، حالتنا وٌحسن وٌرشدنا إلٌه، بنواصٌنا

انتهى. صنعاء بمحروس حرر سنة، األلؾ بعد . 

(2/496) 

________________________________________ 

[ محمد باهلل المإٌد لئلمام صنعاء علماء بعض من رسالة ] 

[ ولفظه صنعاء علماء بعض من كتاب ووصل[ 4;6/ق : 

 األبرار، تحفة الموت جعل وعدالا، حكمة وسلب وفضبلا، نعمة وهب عمبلا، احسن أٌكم لٌبلوكم والحٌاة الموت خلق الذي هلل الحمد

الؽفار الملك جوار فً السبلم، دار إلى تدنٌهم وزلفة : 

األعلى المنزل إلى األدنى العالم من....  أنها ؼٌر نقلة إال هً وما  

 عمود صعد ما المعلى، بالقدح التطهٌر من الفابزٌن األخٌار آله وعلى تدلى، ثم فدنى األعلى الرفٌق اختار من على الصلوات وأزكى

وبعد وتجلى، فضلهم بصبح اإلٌمان : 

(2/497) 

________________________________________ 

 المواقؾ من بالسوٌة األنملة شق للروٌة، المذهبة ببلٌاه هموم وتقاسمنا روٌة بكؤس منه فشربنا المصاب حباب علٌنا ورد فلما

 أٌادي وؼرسته وأنواعها، أجناسها كثرة على السعادة طٌور إنالته بٌمٌن ونشرت شعاعها، اإلمامة علٌه ألقت من القاسمٌة، المحمدٌة

 متوج، جبٌن كل أعتابها وصٌد على تعالى هللا أسجد بهوادها، مواهبها إعجاز عنده فتبلحقت بؤنوابها، وسقته بٌدها الربانٌة العناٌة

 ارتفع إذا الباطل لهب لها بعد وأطفؤ أبلج، حق كل تفضلها وأبان مرتج، باب كل لمطالبها وأنهج أعوج، أمر كل عناٌتها بحمٌد وأقام

 متقدة ونٌران بالدموع، شرقت أجفان من فٌالك جمٌل، خٌر عنده الصبر ٌكون الذي والببلء المهٌل، األمر ذلك دهمنا فحٌن وتؤجج،

 األحزان شدة من والناس المشتطة، الهموم ببلبل بها أساطت وأنفس الخطة، بنازل ٌخط أن ماتت لو تود وبنان الضلوع، أحناء فً

 فً الخطب جدد الرسالة، بٌت عم خطب من فٌاله وزبره، ثقله أمر ٌحتمل فكٌؾ ذكره، ٌستطاع ال ما والجلد، االصطبار وفقد والكمد

 والقضاء نصنع ما ولكن ولهفاا، ولهاا  دموعها تذري اإلمامة ومعادن أسفاا، ظهورها تحنً الوصً فؤوالد وٌاله، والبتول الوصً

 والسحاب المرتجعة، العارٌة وهً لؽده، مدعو   ومن لٌومه، راحل فمن قلعة، ومحل نقلة، دار فً ونحن شامل، حكم والموت نازل،

 كل من عزاء هللا وفً األثر، فً ورد كما بمثله نصاب ولن أسوة به ولنا البشر، لخٌر لكان وزر، الموت من كان ولو المنقشعة،

 لطفه وجمٌل الحفً، هللا صنع من أن مع أولبك، من المصاب عمه من فلٌثق فباهلل هالك، كل من وخلفاا  فابت كل من ودركاا  مصٌبة،

بالمنحة، المحنة بعد أنقذنا الخفً،  

(2/498) 

________________________________________ 



 ألعظم فرع وأنجب سلؾ، ألكرم خلؾ بؤفضل الثلمة هذه سد إذ تنسم، حتى اإلمامة رحا ركد وال تبسم، حتى] المحزون عبس فما

 جزٌل على ضمنٌة داللة القضٌة، هذه فً الرزٌة دلت اإلحسان، شكر إلى األحزان، تخطً علٌنا فوجب تحؾ، من لها فٌا أصل،

 وإن أهله فً والمقٌم الثرى، فً أصبح وإن الخالد حكم فً فهو مسده، الساد بعده القابم باهلل المإبد موالنا كان إذ البرٌة، فً العطٌة

 علٌنا ٌهون ما بركاته من علٌنا وأعاد بعده، من حدادها المعالً ولبست لفقده، شجوها المكارم بكت إن هللا فرحم العراء، فً أضحى

 بالحسنات وبالتماسك المحبوب، لفقد القلوب على ٌربط أن اسؤل وهللا دنوها، وأصؽر ظنونها، أخؾ الحدث صار التً الدنٌا مصاب

 لمساه، تابعة ٌومه مسرة وٌجعل السدٌد، اجتماعه ٌضاهً تجلداا  شفقته تحوطه ومن موالنا على ٌفٌض وأن المهالك، من ُتنجً التً

 ولو الواجب، الحق من لئلسبلم ٌجب ما وأقاموا الصواب فؤصابوا نصابه، فً الحق إقرار من األصحاب إلٌه وفق ما على هلل والحمد

 ضحكنا استهل حتى الرزٌة عند باكٌنا تجهش وال علٌنا، بالمستخلؾ ارتبطنا حتى إلٌنا للمنعً اكتؤبنا فما الحقابق، علٌه أثبت سكتوا

 الدار وأنزل بارٌها، القوس أعطى لقد وهللا هذا(( نجم طلع نجم أفل كلما كالنجوم بٌتً أهل: ))األمم خٌر بدا لخبر تصدٌقاا  للعطٌة،

 على الفضل جلباب فً المبرز وهو كٌؾ النفٌس، الرابق الفخار عقد الربٌس، المإٌد األفاضل، صدر من الصدر أحق ومن بانٌها،

 وكؾ البرهان، إقامة عن فضله ظهور أؼنى وقد مناله، وبعد ؼاٌته قرب عن مساجلته فً الحقٌر وأنا واعترؾ وأمثاله، نظرابه

اثنان فٌه ٌختلؾ لم حتى نٌله اشتهار  

(2/499) 

________________________________________ 

دلٌل إلى النهار احتاج إذا....  شًء األذهان فً ٌصح وكٌؾ  

السماء ارتفع ذلك، بعد رآه ثم ذلك، من . 

 سمع إنه: قال والده، جهة من متولٌاا  بصعدة ٌومبذ   وهو هللا، أٌده المإمنٌن أمٌر بن أحمد الدٌن صفً األكمل السٌد ولده حكاه ما ومنها

 الذي المنزل باب علٌه حرك وأنه أحد، بقربه ٌكن ولم فٌه، هو الذي المنزل فً حركات قبلها التً واللٌلة السبلم علٌه والده موت لٌلة

 اللٌل نصؾ كان فلما للتبرٌد، اللٌل فً سطح فوق تركه فٌه ٌشرب كوز له وكان معهودة، ؼٌر حركات[ 5;6/ق[ ]مرات فٌه هو

 تلك فً سمع إنه ثم الفلوس، كصورة عجٌباا  تهشٌماا  تهشم قد الكوز فوجد فقام تحته حجر إلى به ورمى حمله أحداا  وكؤن الكوز سمع

 عاد ولما ببكاء، أحس وال أحداا  ٌر فلم الباكً لٌرى فقام منزله من بالقرب ونواح بكاء أصوات بعدها والتً قبلها التً اللٌلة وفً اللٌلة

 اإلمام شٌعة بعض أٌضاا  وسمع الجان، بكاء من أعلم وهللا وكؤنه فٌه هو الذي المنزل طاقات فً كؤنه وهو البكاء عاد فراشه إلى

 الباب دق سمع الراوي هذا إال فٌها ٌكن لم منزله فً الدٌن صفً السٌد فٌها التً الدار من بالقرب واقفاا  كان ممن صعدة بمحروس

بعده وال قبله ذلك ٌعهد ولم نومه من مرة كل فً ٌنبه متفرقات مرات ثبلث اللٌلة تلك فً علٌه . 

(2/500) 

________________________________________ 

 الدار مبلصقة دارهم بصعدة ساكنون ٌومبذ وهم الهبل صالح بن سعٌد الدٌن جمال المفٌد العبلمة القاضً أوالد بعض حكاه ما ومنها

 ابن فٌها التً الدار فً سمعوا أنهم وإناث ذكور من جماعة وهم هللا حفظه أحمد الدٌن صفً السٌد السبلم علٌه اإلمام ولد فٌها التً

 الصبٌان أصوات إلى أقرب بؤصوات جماعة من كؤنها القرآن قراءة بعدها فٌما أو السبلم علٌه اإلمام موت لٌلة فً السبلم علٌه اإلمام

 حملة من ٌطلب قد أنه األوقات بعض فً العادة جرت كما فٌه بالقراءة ألزم أحداا  وأن اإلمام بٌت فً ٌقرأ من ثم أن فظنوا كثٌرة

 فً للقراءة هم اجتمعوا ذلك ظنوا وحٌن الجمعة لٌلة خصوصاا  أوالده أحد أو اإلمام ابن فٌه ٌسكن الذي البٌت فً ٌدرس من القرآن

 المذكورٌن ؼٌر أٌضاا  وسمع القراءة، سمعوا حٌث الوقت ذلك فً ٌقرأ أحداا  ٌكن ولم آنس القراءة تلك أن على بناء فٌه هم الذي بٌتهم

انتهى. القبٌل ذلك من وهً فٌها سمعوا التً الجهة ؼٌر فً قراءة . 

 فً آت   أتاه أنه هللا رحمه عواض بن أحمد المجاهدٌن وعمدة الدٌن شمس الفاضل الحاج عن واحد ؼٌر روى ما واشتهر ظهر ومما

 فً فاشتد اإلمام أنه فعلمت قال صاحبك أدرك: قال أو صاحبك، مات: ٌقول مراراا  فؤٌقضه قبلها التً أو السبلم علٌه اإلمام موت لٌلة

 ذلك بعد ٌقدر ولم موضعه فً فسقط بالحقٌقة الخبر ووصله عذر ببلد ٌلً مما الفقمٌن إلى صعدة من مرحلة أول سار وقد طرٌقه

ثالث أو ٌوم ثانً إال شهارة إلى الوصول . 

(2/501) 

________________________________________ 



 ابتداه رأٌت ما وصفته فمشهور،[ م9849] وألؾ ثبلثٌن عام أول فً علٌه هللا سبلم الشرٌؾ قبره على طلع الذي النور قضٌة وأما

 عبد الفاضل الشٌخ وأمامً[ 6;6/ق] المدة تلك فً بٌتً فٌه وكان العقبة دار أرٌد بؽلس اآلخرة العشاء بعد سعدان من خرجت وقد

 فً وكان هللا، رحمه حنش بن محمد بن ٌحٌى المساكٌن وأبو الدٌن عماد الفاضل الفقٌه عند كنا كلنا هللا رحمه الحارثً أحمد بن هللا

 فرأٌت لرٌاح رأسه ؼطى وقد الباب من خرج من خارج أول المذكور الشٌخ وكان المحروسة، شهارة فً األٌام تلك فً قل الناس

 مجموع نور الطٌاق مؤل وقد[ تبوب ولم] الكواو ثم أٌضاا  بحجارة معمور والباب العمارة من عرفت كما وهً المقدسة القبة كواو

 نحو فالتفت القبة فً هذا أترى: له وقلت هللا عبد الشٌخ فنادٌت المنفوش العطب كؤنه فٌها وازدحم الصافً الخرٌؾ قرع مثل أبٌض

 بؤنه ٌتحدثون والناس الصبح وأصبح ومضٌنا واحدة، مرة فؤوقده لبان بؤرطال نذر قد قال كما أو المؽفلٌن من رجل هذا وقال النور

 باهلل المإٌد اإلمام إلى وعدت به الناس وتحدث المنصورة المحطة فً أٌضاا  أقر إلى رأوه ثم شهارة، فً كان من رآه حتى وعظم كبر

 نفع بالؽشم المعروؾ هللا عبد بن محمد الدٌن عز القدوة الزاهد العبلمة سٌدنا منهم والعلماء الفضبلء من عدة عنده وكان السبلم علٌه

 المإٌد موالنا إلى تهنبة كتب ثم كثٌراا  لذلك فتحرك الناس ألسنة من انتهاإه سمعت وإنما بؤوله فؤخبرته النور هذا عن فسؤلنً به هللا

 هللا أطال الدٌن سعد بن أحمد الدٌن صفً العبلمة سٌدنا أٌضاا  وأخبرنً أضبطه، ال بما المنقبة هذه فً وتكلم علٌه، هللا سبلم باهلل

رأى أنه عمره  

(2/502) 

________________________________________ 

انتهى. والعلماء الفضبلء بعض ذلك عند معه وكان اللٌل فً وذلك مدة وبقً ٌضًء، نوراا  القبة على أخرى مرة . 

 المذعوري طاهر بن قاسم هما خفٌفٌن لرسولٌن إال تفتح ولم األبواب بتؽلٌق أمر السبلم علٌه اإلمام إن ثم فٌه، كنا ما إلى رجعنا

 جمٌع إلى التعزٌة عقٌب للدعوة المتضمنة الرسابل ووجهت السبلم علٌه اإلمام حجاب أحد شفلوت أبً بن هللا عبد بن صالح والحاج

 القاضً باهلل المحروسة صعدة فً له البٌعة ألخذ وعٌن العجم، سلطان تحت وممن السبلم علٌه اإلمام جانب فً ممن الزٌدٌة ببلد

 من ٌحق بما وتلقوها طبقاتهم على الناس إلٌها فسارع علٌه هللا رحمة الخوالنً الهبل صالح بن سعٌد الدٌن جمال الصدر العبلمة

 السٌد بلػ ولما وؼٌرهم، البرد أخبرنً كما هللا حفظه المإمنٌن أمٌر بن أحمد الدٌن صفً موالنا مباٌع أول وكان والتعظٌم، التبجٌل

 كثٌر به واجتمع العشة، إلى ركب حتى األمر علٌه وعظم دهش ذلك علٌه هللا رضوان المإٌدي المهدي بن داود الدٌن صارم العبلمة

 هللا رحمه منه حدٌث سٌاق من فهمت كما نفسه إلى وٌدعو بدو له بدا أنه فظنوا المإٌد بنو وإخوانه وتبلمذته[ 7;6ق] الفضل أهل من

 جمٌعاا  السبلم علٌه لئلمام وباٌعهم وخطبهم الفضاء فً جامع مكان إلى بهم فخرج صعدة فً هللا رحمه الحسن موالنا به ٌخاطب

 صعدة فً وكان الداخل، الشام به هللا أصلح مما ذلك فكان الؽم، من علٌه ورد ما لعظم إال الصفة تلك على خرج إنما وأخبرهم

 بن أحمد العالم الفاضل والسٌد المإٌدي، المهدي بن أحمد العبلمة السٌد مثل والفضبلء األعٌان من عدة المدة تلك فً باهلل المحروسة

والسٌد الطٌب، آل والسادة الدٌن عز بن محمد  

(2/503) 

________________________________________ 

 الحبر العبلمة وولده الحاكم، حابس بن أحمد بن ٌحٌى الدٌن عماد العبلمة والقاضً القطابري، صبلح بن محمد بن أحمد العبلمة

وؼٌرهم دعٌش علً بن أحمد العبلمة الفاضل والحاج ٌحٌى، بن أحمد الدٌن شمس المجتهد . 

 وال خٌر الصلح بؤن جمهورهم فؤشار بٌنهم وابتمروا اجتمعوا أنهم وحكً قواعده وتقرٌر الصلح بتمام صنعاء جوابات وصلت ولما

 وما جملته قرر علٌه هللا رضوان الحسن موالنا حً وكذا األٌام تلك فً والمترددون البرد وأخبرنا قالوا، كما أو شببلا  إال األسد ٌلد

 وأطلقه الصلح عقد مع طلبه قد وكان عنده إلى طلبه محمد الباشا أن علٌه هللا سبلم منه بسطاا  أسمع أن ؼٌر من الرواٌة صدق ٌفهم

 لجفعر نفسً على شاهداا  جعلت وانً جعفر الباشا ٌعنً ؼٌري حبس فً بؤنه إطبلقه عدم فً السبلم علٌه اإلمام على واعتذر القٌد من

 ما وكثٌراا  حسناا  خطاباا  وخاطبه النهار أكثر من قرٌباا  عنده وبقً قدره وأجل عزاه إلٌه وصل ولما للسلطان، ودٌعة بٌدي أنه فً باشا

 السبلم علٌه اإلمام أخٌه عن سؤله وأنه ومروءته، عقله وكمال أدبه على الثناء علٌه هللا رضوان الحسن موالنا حً من ٌسمع كان

 ثم إطبلقه فً جاهد وأنه أحبه قد أنه البالؽة األٌمان له وأقسم إخوتك ٌوسؾ أنت له فقال: قال الدعوة، عند سنه ومبلػ بحٌلته فاخبره

 بصبلت وصله ثم مثله، من ٌعظم ما المعنى واستٌفاء اللفظ وحسن الببلؼة من فٌهما كتاباا  وزٌره وإلى السلطان إلى كتاباا  ٌسود أخذ

ا  له وأجرى مصروفا . 

(2/504) 



________________________________________ 

 سابر فً وكذلك خصوصاا، السبلم علٌه اإلمام وفاة دعن الكبرى والفاقرة العظماء الرزٌة من الفضل أهل مع وقع ما ذكرنا وقد نعم،

 السبلم علٌه اإلمام وفاة ٌوم وصل أنه بقاه هللا أطال الدٌن سعد بن أحمد الدٌن شمس القاضً خط من نقل ما ذلك من عموماا  الببلد

 سبلم باهلل المإٌد موالنا حضرة فوصل واحدة بكلمة ٌنطق فلم السبلم علٌه اإلمام وفاة بلؽه لما أخرس وقد[ 8;6] هنوم جبل من رجل

 هللا وأطلق بالعافٌة له وتعالى سبحانه هللا من وقد إال الٌوم ذلك ثالث ٌكن فلم والشٌعة السادة من حضر ومن هو علٌه وقرأ علٌه هللا

 جنٌنها، ألقت من الظفٌر محروس فً النساء ومن السبلم علٌه وفاته بلوغ عند دماا  بطنه أجراه من الناس ومن كثٌراا، الحمد فله لسانه

 ذلك عنه زال باهلل المإٌد حضرة وصل من كان أنه إال توصؾ ال أمور ذلك من الناس مع وحصل الخبر بلوغ بعد هلكت من ومنهن

عنه هللا وكشؾ الحادث . 
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 دفن قبل ذكرها مقدم من تقدم لما علٌه هللا سبلم باهلل المإٌد المإمنٌن أمٌر موالنا ةدعو وقدمنا قبره وموضع وفاته أخبار إلى ولنرجع

 القبر ففرغ الشرٌؾ مسجد شرقً منزله فً له ٌحفر بؤن علٌه هللا سبلم محمد موالنا أمر األمر انتضم لما فإنه علٌه هللا سبلم أبٌه

 الصبح صبلة قبل ودفن الفضبلء، الشرٌؾ جسده تودع ثم المسلمون علٌه وصلى الجامع المسجد صرح إلى علٌه هللا صلوات وأخرج

 العقابر وعقرت النحابر ونحرت هذا الناس، ٌوم إلى تزل لم أنها مع أشهراا  الكرٌم قبره على القرآن قراءة وقامت منزلتٌن أو بمنزلة

 وافرة حصة منها وجعل القرب، فً فتوصر السبلم علٌه اإلمام فاستحٌاها كثرت حتى تقدم كما المجراة الصدقات مع وصرفت

 ذلك فً سمعناه فٌما للفضبلء أمر السبلم علٌه أنه ذكرنا وقد االنتفاع بها وحصل وٌصرفها بٌقبضها من لها وعٌن والقرآن العلم ألهل

وفاته قبل األوان . 

 المستدعى محمد موالنا أنه فذكر بقاه هللا أطال محمد اإلمام موالنا خال الؽربانً هللا عبد بن ناصر بن محمد الفاضل السٌد الوالد وأما

أعلم وهللا. مجموعهما ٌكونوا أن ونصح منهم الفضل أهل بمشورة ذلك وأن لوصولهم . 
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 ٌجدون مما كثٌر عنهم ذهب علٌه هللا سبلم باهلل المإٌد المإمنٌن أمٌر موالنا ولده إلى المسلمون واجتمع علٌه هللا سبلم توفً ولما

 العصر بعٌد الٌوم ذلك نهار آخر كان ولما علٌه، هللا سبلم محمد موالنا إمامة نصرة إلى المسارعة من سبحانه هلل ٌجب بما وقاموا

ا  الناس رآه فلما علٌه هللا رحمة هللا عبد بن الدٌن أمٌر العترة شٌخ العبلمة السٌد وصل  بؽل على وهو النصر باب من علٌهم طالعا

 أنه ٌعرفون وهم السبلم علٌه اإلمام شٌب من[ 9;6/ق] ٌقرب وشٌبه السبلم علٌه اإلمام خادم ومعه وعلٌه هللا صلوات اإلمام موالنا

ا  الناس فتلقاه اإلسبلم ومن منه ومحله السبلم علٌه اإلمام شٌوخ أحد  القبر إلى قدم ثم رآه إذ منهم ٌبك لم من وقل علٌه للسبلم أفواجا

 العلماء من السبلم علٌه اإلمام عند من فتلقاه سعدان إلى تقدم ثم وأطال، وزار الدفن حال ٌحضر ولم فابدة وكان علٌه فجثى الشرٌؾ،

 ٌقبل ولم وصوله مع وباٌعه السبلم علٌه اإلمام كؾ فً الطاهرة ٌده جعل ثم الفضل، أهل من تدمع لم عٌناا  رأٌت وال كذلك واإلمام

 البحر قراءة فً العلماء من الجمهور وكان ذلك، قبل ٌسلم لم ومن العلماء صافح ثم ولدي، ٌا ؼٌرك هللا بعد لها ومن قال بل مراجعة

 ابتدأ قد السبلم علٌه اإلمام وكان لتمامها، جمٌعاا  عادوا النهار ذلك ثالث فمن النكاح كتاب فً علٌه هللا سبلم محمد موالنا على الزاخر

 كل وكذا السبلم علٌه اإلمام وفاة ٌوم ؼٌر ٌشتؽلوا لم فٌها فهم القبلً الطوؾ فً التً اإلمامٌن بركة المسماة الكبٌرة البركة احتفار

وفاته قبل كان ما لئلسبلم هللا وجدد جهة كل من اإلمامٌة الجنود ووصلت أتموه دنٌوي أو دٌنً عمل  
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 جهٌد بجهد ٌده على ٌحمل ما كثٌراا  علٌه هللا رضوان محمد بن عامر العبلمة سٌدنا رأٌت ولقد والتمام، االجتماع من السبلم علٌه

 أهل الباقً أن األعداء أنوؾ وإرؼام حال ما الحال أن األولٌاء تؤنٌس ألجل الشٌوخ من كثٌر وكذا المعروفة، البركة فً الحجارة

 بن علً الملحدٌن وشجاك والمسلمٌن، اإلسبلم جمال المقول البلٌػ العبلمة القاضً قاله ما علٌه هللا صلوات به رثً ومما الكمال،

المرثٌة وهذه المشرفة قبته فً السبلم علٌه لزٌارته الداخل ٌمٌن على اللوح فً التً وهً علٌه هللا رحمة المسوري الحسٌن : 

الفواضل ذكرهن إال وٌهمل....  والفضابل العلى فلتبك اآلن من  



المنازل علٌنا منها أوحشت فقد....  مودع   سبلم الدنٌا على سبلم  

المناهل منها الخطب لداهً علٌنا....  وأكدرت طراا  اآلفاق وأظلمت  

قابل أنت ما المجد ركن هد لقد....  والهدى الجود ناعً ٌا الثرى بفٌك  

الحبلحل اإلمام مات إذ أبالحق....  لنا فقل المإمنٌن أمٌر نعٌت  

هابل البسٌطة ألبناء لخطب....  ألنه حقاا  قلت قد ما كان ألن  

هوامل ذكرت مما وأدمعهم....  رواجؾ زعمت مما قلوبهم  

كامل وذوالبدر تكسؾ لم الشمس وذي....  طوالع للنٌرات فما أمات  

[ :;6/ق ] 

الزالزل صدعتها إن بالها فما....  الذرى شامخة الشم الجبال وهذه  

ؼابل عقلك ؼال قد أم أحققت....  وبؤهلها بها ٌخسؾ لم األرض وذي  

نازل بالخلق الموت أن لنعلم....  وإننا حقاا  قلت قد إنما بلى  

شامل للكل هللا قضاء وأن....  مسٌرنا العظٌم هللا إلى وإن  

آمل هو ما دنٌاه من نال وإن....  الفناء إلى حً كل قصارى وإن  
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الثواكل تدعٌه ما ال الرزء هو....  محمد بن القاسم رزء ولكن  

والمناضل حوربوا إن وحامٌهم....  تاجهم درة الزهراء بنً إمام  

المسابل علٌنا ٌوماا  أشكلت إذا....  وشمسها الزاخرات العلوم خضم  

المجاهل حٌرته من ٌهتدي به....  والذي الحق إلى الهادي العلم هو  

هواطل سحبهن ؼر أنامل....  له ومن المرملٌن ؼٌث الؽٌث هو  

مابل وهو بنٌانه من وشٌد....  اعوجاجها بعد الدٌن قناة أقام  

صوابل وهً الكفر أسد وأهلك....  التهابها بعد الظلم نار وأطفؤ  

القساطل منها الشمس شعاع ٌؽطً....  كتابباا  المبطلٌن لحرب وقاد  

الجحافل ببلها ٌبلى ال الرأي من....  نوافذاا  البؽاة حرب فً وأعمل  

عاذل الدٌن نصرة عن ٌثنه ولم....  جبلله جل هللا بؤمر وقام  

وخاذل خإون عنه صد وال....  وقهره العدو ملك راعه وال  

وكافل كاؾ هو إال لهم فما....  علٌهم ٌحنو لؤلٌتام كان أب    

ؼافل تقلب ما عنهم هو وال....  بها ؼٌرهم ٌرى ال بعٌن ٌراهم  



المخابل نداه عن خلفتهم إذا....  نواله فٌض سحب علٌهم ٌفٌض  

الفضابل النزول قبل تلقتهم....  بابه سدة العافون نزل وإن  

وببلبل عنهم ؼموم تجلت....  جبٌنه بٌاض ٌوماا  أبصروا وإن  

جداول إلٌهم تجري جوده ومن....  مسابل علٌهم تمبل علمه فمن  

النوافل منه الفقر قبٌل وتحًٌ....  علمه ترٌاق الجهل سقٌم فٌشفً  

فاعل هو ما الفعل جمٌع وٌنسى....  قابل هو ما القول بلٌػ بلٌد  

باطل وحاشاه فٌها هو ما أن ٌرى....  مجرب احتقار الدنٌا وٌحتقر  

(2/509) 
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ٌحاول تراه الباهً الملبس وال....  نفسه تطرب الزاد لشهً فبل  

[ ;;6/ق ] 

آكل الٌوم له ؼٌري أما ٌقول....  طعامه إلٌه ٌوماا  قدموا إذا  

بابل الخرج له أدت به سروراا ....  فكؤنما سابل هذا قٌل وإن  

حافل الحق إلى داع بهم تهب....  كؤنما إلٌه أفواجاا  الوفد ترى  

المجاهل أنصبته قد قادم ومن....  بفعله علٌه ٌثنً آٌب فمن  

قافل وهو بها ٌحدو باسمه وذا....  مإمبلا  المطً ٌرجى باسمه فذا  

خامل ٌلق لم الخلق ذا بها تحلى....  عشرها معشار أن لو له صفات  

المتطاول ٌقصر التناهً فعند....  صفاته لذكر تعداداا  عنك فدع  

لباقل اإلمام مدح فً ألنك....  ولهمة بٌاناا  سحباناا  كنت وإن  

الشمابل تلك منه عنا انزاح بك....  العلى من هدمت ماذا ٌومه فٌا  

ؼاسل الشوامخ بتقلٌب أٌقوى....  بؽسله قمتم كٌؾ ؼاسلٌه وٌا  

ا  أٌا....  بنعشه سرتم كٌؾ حاملٌه وٌا حامل بثهبلن تمشً عجبا  

ساحل الدهر له ما بحراا  كان وقد....  لشخصه اتسعت كٌؾ قبره وٌا  

ٌجادل عنها الحق بنور ذا ومن....  ونشرها للعلوم من حسن أبا  

مخاتل لص الدٌن وخان عراها....  وهت إذ للشرٌعة من حسن أبا  

المعاقل منها وانهد كواكبها....  وهت فقد للمعالً من حسن أبا  

ٌقاتل الرقاق وبالمشرفٌات....  ٌتقى الدٌن عن ذا من حسن أبا  

هابل فوقً الترب ٌهٌل أن إلى....  محمد ابن ٌا وهللا ال أأنساك  



مراحل عنك الصبر وبٌن وبٌنً....  دموعها تفٌض إن نفسً أصبر  
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ووابل ظل كفك ندا من ولً....  حافظ عطفك ؼٌر من لً كان أما  

المحافل لدٌك ٌوماا  اجتمعت إذا....  مبعد وؼٌري المدنً أنا وكنت  

سابل عٌونً من ودمعً علٌك....  ذابب منً والقلب ففارقتنً  

ببلبل بؤٌك ؼنت أو المزن من....  واكؾ انهل ما هللا سبلم علٌك  

األماثل الناببات فً ٌقتدي بكم....  فإنما صبراا  المنصور بنً وصبراا   

كوامل شموس منكم أشرقت لقد....  منكم هللا إلى شمس رفعت لبن  

عادل الخلق فً هللا بحق طلٌع....  مإٌد منكم هللا بؤمر وقام  

واألرامل الورى أٌتام وٌرجوه....  بؤسه سطوة الناس ٌهاب إمام  

[ 744/ق ] 

باخل بالمال ظن إن وأسمحهم....  عبلا  وأرفعهم قدراا  الورى أعز  

جاهل خؾ إذا ٌحكٌه الطود وال....  سابل جاء إذا ٌحكٌه البحر فبل  

والرسابل كتبه عنه تخبرك....  جاهبلا  كنت إذا فاسؤل علمه وعن  

وذوابل أعدابه على سٌوؾ....  ذاته ٌكؤل وهللا رأٌه ومن  

فتساهل عزمة إلٌه بعثنا....  مطالب علٌنا ٌوماا  امتنعت إذا  

األفاضل الرسول أبناء أكؤبر....  فؤجابه الهدى نصر إلى أهب  

القبابل دعاها أن لما ولبته....  فضٌلة كل أرباب وأشٌاعهم  

وٌواصل الدعاء ٌثنً صادر وذا....  مباٌع إلٌه منهم وارد فذا  

الؽوابل علٌه تسطو فبل وحطة....  آمل هو الذي بلؽه رب فٌا  

قابل قبل من قال قد بما حقٌق....  فإنه المكرمات تاج وألبسه  

األوابل تسطعه لم بما آلت....  زمانه األخٌر كنت وإن وإنً  

وأنازل جاهداا  عنه أدافع....  جبلله جل هللا دٌن حماٌة  
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ٌقاتل بً اآلن بكفرانه....  ظالم وتشرٌد مظلوم وإنصاؾ  

مطافل عود حن ما همهم أال....  علٌهم صلى اآلل علوم ونشر  



جاعل المذلة قٌد عنقً على....  لجبلله خاضع لعبد وإنً  

المطاول ٌعنو القعساء لعزتك....  سالماا  الدهر مدى ٌحٌى أبا ٌا ودم  

مقاول حماة ؼر ؼطارفة....  سادة لك إخوة من لنا ودام  

ٌفاضل من عنهم المعالً بذكر....  أخرسوا المفاخر ٌوم انتدوا ما إذا  

ٌساجل ذا فمن ٌوماا  بذلوا وإن....  ٌصاول ذا فمن ٌوماا  ركبوا وإن  

فساكل وأعٌت جلوا إن ؼرو وال....  ؼاٌة كل فً الخلق السابقون هم  

ا  لنا وداموا كنزاا  لهم ودمت ماحل وٌخصب بإس بهم ٌذاد....  ؼنا  

بركاته من وأعاد بقاه هللا أطال القطابري ٌحٌى بن صبلح بن محمد بن أحمد الدٌن شمس العبلمة السٌد مرثٌة ٌتلوها : 

عجل فً العسر ذاك هللا ففرج....  كمل عن األرض بؤهل ألم خطب  

حذل ومن روح من تضحك وألسن....  حزن ومن ؼم من تبكً فالعٌن  

مهل بلى الدنٌا بنً أؼاث ؼوث....  خالطه الشؤن عظٌم لرزء فاعجب  

[ األمل ؼاٌة فهذا هذا بالجبر....  كراهته تثبت إن الخطب وذلك[ 749/ق  

وحل وعن ورع عن القلب بسلوة....  بؽصاصها ممزوج الكرب ولوعة  

الشعل لظؤ ٌطفًء الرضاء ماء وبرد....  ٌشعلها الحزن نار الجوانح وفً  

العلل من ٌشفً به ٌسر ذكر....  علته حال فً له قلب وكل  

الخجل كدرة عن ٌلبسها والبشر....  كآبتها من انتقاع الوجوه وفً  

بالعسل المر مزج قد ضدان....  لعظمها ند لهما ما أمران  

بالوكل لٌس من بعده من فقام....  له اإلله اختٌار ثوى حق إمام  
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زحل على أربى دعا إمام وذا....  تكرمة هللا دعاه اإلمام ذاك  

زلل وعن زٌػ عن ذاد الذي وذا....  رزٌته عمت الذي اإلمام ذاك  

واألسل بالبٌض شاده الذي وذا....  مصرعه الدٌن ركن هد الذي ذاك  

والعمل العلم إمام وجدنا فقد....  قدوتنا كان إماماا  فقدنا ألن  

الجلل الحادث بجبر شفٌنا فقد....  موقعه جل بخطب دهٌنا ألن  

ا  لنا أبقى....  لقد اإلمام المولى القاسم مضى ألن ولً للمإمنٌن خلفا  

بالبدل ذاك عن لنا ٌداك جادت....  فقد قبضت فٌمن رعتنا أن دهر ٌا  

مثل من للناس ٌا لذلك فهل....  نابٌد ٌادهر ٌداا  بمثل مثبلا   



الرجل ذلك فً فتكت إذ أٌدٌك....  سطت كٌؾ الرحمن شدك أنا لكن  

تهل ولم المشجً لمصرعه تجرع....  فلم منه نلت قد الذي نلت وكٌؾ  

ومنتعل حاؾ من البرٌة على....  فضله هللا بؤن علمت أما  

الرسل خاتم من بالهدى واختصه....  أكرمه هللا بؤن علمت أما  

علً المإمنٌن أمٌر من وراثة....  شرؾ من حاز قد بما علمت أما  

والخطل التعطٌل على أشفى وكان....  به قام الدٌن بؤن علمت أما  

دؼل فاسق شقً كل برؼم....  سنن من أحٌاه بما علمت أما  

ملل وال عجز وال توان   ببل....  بدع   من هللا بعون أمات وما  

والجبل القاع بسهل رجس كل من....  طهرها األرض بؤن علمت أما  

[ 744/ق ] 

والنفل األموال من لدٌنا وما....  بؤنفسنا منا الفدى قبلت هبل  

خول ومن صحب ومن حمٌم ومن....  ولد   من بالكل الفدا قبلت هبل  

(2/513) 
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كمل عن بالخلق ٌفً فرد فرب....  أكثرهم بالناس من الفدا قبلت هبل  

الحٌل من شًء وال بمكر رد....  له لٌس العرش إله حكم لكن  

باألول الناس أخرٌات وملحق....  بؤجمعنا فبنا نافذ وأمره  

القلل شامخ علىأ المجد عبلٌة....  ولو الخلود لحً مجال وال  

ٌزل ولم موالنا الدهر ٌبرح لم....  شرؾ لدى تخلٌداا  بالمجد كان لو  

األجل وامد بعد إال عاش ما فالمرء....  واصطبري نفس ٌا جزعاا  فؤحملً  

جلً المكرمات بفضل كرٌماا  نجبلا ....  له أن المنصور القاسم ثوى ألن  

ٌنل لم األعداء رامه إذا عزاا ....  لنا ٌكون كً فٌننا وأبقاه مضى  

مٌل وال فٌه خور ال عز من....  منتصباا  هللا بؤمر فٌنا فقام  

ممتثل للدٌن ناعش من هلل....  مجهتداا  اإلسبلم ذوي شمل فضم  

األزل الواحد لطؾ تدارك لوال....  ٌهلكنا كاد روع عقدة وحل  

والحلل األمصار فً الخبلبق له....  شهدت الذي موالنا المإٌد أعنً  

الحلل أشرؾ حتى الخبلفة من....  وألبسه تعظٌماا  هللا زاده من  

هطل دابم جزٌل نعٌم على....  ٌد   وبسط تؤبٌداا  ٌزداد الزال  



الحلل من شًء به ٌحل وأن....  إذا ٌعزٌه ممن وحاشاه نعم  

نبل وفً مجد فً المراتب أعلى....  لهم أن السادات أخوته كذاك  

جلً الكمال بؤنواع فٌهم فالنص....  قادتهم هللا رسول آل سادات  

الذٌل بالخطٌة الخبلبق حاموا....  مطاعنه مطاعٌم األنوؾ شم  

السبل واضح هدي ال األنام داعً....  وصنوهم الزكً القاسم أبوهم  

ٌَّؾ ما مثل عن حاشاه....  شبه ومن مثل من الفخر لذي فهل العذل ك  

(2/514) 

________________________________________ 

والعمل القول مضاة كفاة له....  وٌحفظهم ٌكؤل ٌحفظه فاهلل  

ثقل ومن ؼم من بالمنع ذاق ما....  به طال السجن فً الذي أسر وقد  

والمقل باألبصار اللمح كسرعة....  سرعاا  افراجه من هللا من نرجوا  

والؽٌل المكر أهل المعادٌن على....  ٌنصرهم هللا عون زال وال نعم  

واألصل األسحار فً هللا سبح ما....  مضر من المختار على الصبلة ثم  

طفل وفً صبح فً األٌك ؼرد ما....  معاا  الطاهرٌن الطٌبٌن وآله  

تعالى هللا رحمه المسوري الحسٌن بن الدٌن سعد[ 745/ق]المقول الفصٌح األعلم األكمل األجل القاضً قول أٌضاا  ذلك ومن : 

راد الخلق فً هللا لحكم لٌس....  أراد ما على هلل الحمد  

التناد ٌوم العالم بشافع....  أسوة فلنا رزٌنا وإن  

السهاد ماذا الحٌرة هذه ما....  السواد ماذا الظلمة هذه ما  

بالقتاد أجفانها حشٌت هل....  بالبكا استعبرت للعٌون ما  

بالرقاد أجفانها تكتحل....  وما عقٌقاا  تبكً بالها ما  

الرماد علٌها سؾ كؤنما....  هاشم من الؽر لوجوه ما  

الحداد ثٌاب كرهاا  ألبست قد....  ٌعرب من الشم للكرام ما  

المراد أنٌلوا قد وكانوا ذالا ....  الفبلة فقع للٌتامىمثل ما  

واد كل فً الهٌم مثل تهٌم....  حٌرة ؼدت للمساكٌن ما  

والرشاد الهدى بعد مهجورة....  كذا أضحت اآلل لعلوم ما  

بالكساد رمٌت قد كؤنما....  وأربابها للمحارٌب ما  

ٌستفاد مثلهم من والصبر....  ٌصبروا لم المختار لبنً ما  

المداد سواد من دموعاا  تذري....  أصبحت وقد الحبر لذوي ما  



والد عن لٌلة تمخض ولم....  ثكبلا  أصبحت للعذارى ما  

ازدٌاد فً أصبحت بل دموعهم....  ٌكففوا لم الخلق لجمٌع ما  

حداد ماضٌات بعهدي كانت....  حدها ثلمت للمواضً ما  

(2/515) 

________________________________________ 

جٌاد سابقات كانت وقبل....  فسكلت قد الخٌل لجٌاد ما  

المعاد ٌوم أشراط هذه أم....  فاجؤت قد الساعة أهذه  

العباد رزاٌا عظمى فهذه....  قاله بما الناعً صدق أم  

النآد اللهٌم أم جزعنا....  أنه أتى ما حقاا  كان إن  

الشداد بالمعظبلت أتى لقد....  نعى من نعى كٌؾ وٌحه ٌا  

الجبلد ٌوم الحرب وطٌس حر....  نتقً به كنا الذي مات  

الجماد بالسنٌن استؽاثوا إذا....  الورى ؼٌاث كان الذي مات  

والسداد العبل طرق على دل....  من باهلل المنصور إمامنا  

عباد ٌا بكم براا  كان من....  على نوحوا هللا عباد فٌا  

[ التناد ٌوم األٌام فً أنت هل....  الورى فجعت كٌؾ ٌومه ٌا[ 746/ق  

الجراد مثل الناس إلٌه سعى....  الذي المإمنٌن أمٌر مات  

الجواد أبٌه ثم بجده....  أسوة لنا مات إن ؼرو ال  

الرشاد لكنز المحًٌ الحسن....  صنوه إلى شوق هاجه هل  

المعاد نعم كان قد الذي ٌحًٌ....  الهدى عماد مثل وصحبه  

ٌستفاد منهم علم أشٌاخ....  الورى فضبلء من وؼٌره  

ٌعاد مما العام ذاك كان ال....  معاا  بعام طراا  تتابعوا  

الجواد منها السابق فالسابق....  الطراد كخٌل الموت فً والناس  

الجٌاد منها ٌختار جواهر....  كفه على نقاد والموت  

أفاد عنا الصبر ولٌت صبراا ....  بعده نستطع لم لكننا  

راد الخلق فً هللا لحكم فما....  نافذ حكمه لرب حمداا   

أراد ما على هلل والحمد....  قضى ما على هلل والحمد  

مراد تعالى هلل فإن....  تقنطوا ال اإلسبلم معشر ٌا  

زاد خٌر ربنا تقوى فإن....  ربكم اتقوا الناس أٌها ٌا  



النجاد طوٌل موالنا دوام....  ربنا من فالمسإل وبعد  

الرماد جم األكناؾ موطإ....  المنتقى العبلمة العالم  

وزاد طراا  العصر أهل وفاق....  فضله على الناس أجمع من  

(2/516) 

________________________________________ 

وشاد الحنٌفً الدٌن شٌد من....  الورى فً مثله من محمد  

القٌاد إلٌه ألقى وقد راح....  علمه عن ٌسؤل جاءه من  

أفاد مما الخرج بطٌن عاد....  حاجة ٌسؤله جاءه أو  

وجاد علٌه من ذنبه عن....  صفحة ٌسؤله جاءه أو  

ساد جاد ومن الخٌر بكثرة....  فاستبشروا العالم على جاد  

الفساد مزٌل الفعل مطهر....  ؼدا لما الناس جمٌع ساد  

المراد منك ٌبلػ وكلنا....  المنى بلؽت ٌحٌى أبا فٌا  

ماد كان قد الدٌن ركن لواله....  الذي أنت الدٌن نصٌر وٌا  

ٌكاد أن عن الدٌن هذا حفظت....  الذي أنت اإلسبلم حارس ٌا  

[  ولما جاثٌة، منهم فرقة كل طفقت الحاقة علموها وحٌن الؽاشٌة، ذلك لشدة دهمتهم بالقارعة، العادٌات أتتهم ولما سٌؽلبون،[ 747/ق

 الهاشمٌة الفتٌة تلك فلله فجاز، السٌؾ فٌهم وحكموا القٌاس، على القضاٌا تلك وأجروا المجاز، نازلهم علً ضاق الحقٌقة حمام نازلهم

 الصادق، الوالد أثر ٌنحو والولد السابق ٌقفو البلحق فٌهم برح وما الردى، مٌاة هللا ألعداء مسقٌة الهدى، ألعبلم رافعة برحت ما التً

القابل وهلل : 

ظلم فما أباه مشابه ومن....  الكرم فً أباه معدي شابه  

 :واآلخر

أبوه عوده كان ما على....  فٌنا الولدان ناشًء وٌربً  

(2/517) 

________________________________________ 

 برحوا فبل الجزاء، أخشن هللا دٌن أعداء وأخزى الجزاء، أحسن هللا فجزاهم مآثم، من ورفعت مظالم، من زالت ما فرقة لها فرعٌاا 

 والمعرفة، الظاهر بالعدل اإلسبلم حمى وٌمنعون الدٌن، أعبلم من نكر ما وٌعرفون المسلمٌن، أحوال من انخفض ما ٌرفعون

 النعم، من عباده على به هللا من ما علم آل، خٌر وآله وبمحمد اإلفضال، ذي هللا بمن صفة، بكل وٌصفونه على كل عنه وٌصرفون

 لمن ودعا وادكر، تعالى هللا نعم وعرؾ وشكر، الحمد جزٌل تعالى هللا فحمد األكرم، البٌت هذا أهل أٌدي على ببلده على أفاضه وما

الصعاب الهاببلت والؽزوات الكتاب، هذا فً الفضابل تلك جمع ولمن وببلده، هللا عباد إصبلح فً وسعى جهاده، حق هللا فً جاهد . 

وصفٌنا النهروان ٌذكرك....  النبً آل بدر من وقابع  

فٌنا وصؾ هول من تلك فً....  تصؾ ال بها للراوي ٌقول  



 مع وكتب والٌراع، القرطاس أخذ وجنانه، برٌاضه وارتاح ورٌحانه، بروحه وتمتع عجباا، أحشاءه ومؤل طرباا، الكتاب هذا هزه ولما

الباع قصور : 

كتاب من قبله ٌحزه لم ما....  حوى قد الذي السفر أٌها ٌا  

ؼراب أٌاا  طٌك فً ٌودع....  ٌزل لم الذي منشٌك هلل  

بالعجاب أبداا  ٌؤتً والدهر....  سادتً ٌا السفر ذا فً جرت قد  

رضاب أم ألفاظه عسل أم....  عسجد أم صٌػ آلل آمن  

حجاب علٌها ما عٌن لكل....  جنة أم هاتٌك روضة أم  

[ 748/ق ] 

مذاب لجٌن أم تبر ذاك أم....  دوحة على أزهار تلك أم  

الخطاب ذاك جوهر وٌا السعالً....  نظمها وٌا الحالً نثرها ٌا  

نصاب من كم جرت لما علٌك....  أجوبت قد الحسن زكاة إن  

جواب لً فما حٌراناا  حسنك....  من صرت أطربتنً سحرتنً  

حباب عبله بكاسات راح....  بلى ونظام نثراا  ماذاك  

(2/518) 

________________________________________ 

الكتاب بنص خصوا من األطهار....  النبً آل أخبار حوى فقد  

الضراب لٌث الهٌجا وفارس....  العدا سم المنصور كالقاسم  

خراب جمٌعاا  مباٌنة أضحت....  بعدما من الدٌن رسوم محًٌ  

الذهاب بعد الدٌن وأحٌا....  الفحشا ظلمه نوره فجلى قام  

الحساب سوء الحشر فً والخشوا....  ربهم اتقوا ما قوماا  أزال  

رقاب عن أذهبوا رإوس وكم....  ظاهراا  به جاءوا فاحش كم  

الشظاب بماضً حقاا  هاماتهم....  قاسماا  قاسم فٌهم فقام  

العقاب شدٌد التوب وقابل....  ربه إلى األمر مفوض  

متاب إلٌه من ربً العرش....  رب هللا سوى ٌرجو ال وقام  

أناب إلٌه من وٌهدي ٌشاء....  الذي ٌضل موالك وإن  

باللعاب أشرقوا قد مرة كم....  الشرى لٌث مثل فٌهم فصال  

وطاب أصبلا  أنحب نسله من....  باسل   أسد همام وكم  

الصواب لنهج الهادي محمد....  الورى إمام الندب كالقابم  

صعاب هاببلت أموراا  أبدت....  ؼصة من األعداء جرع كم  



رواب طراا  اآلفاق وظلت....  وازٌنت األقطار به ضاءت  

ؼاب أسد كمل عن كؤنهم....  أصناإه األطهار والسادة  

الشباب زمان فً ظلماا  والمقتول....  السماحات ذا علٌاا  فاذكر  

الوطاب كل والذكر شهرته طبقت....  من الفخر ذي حسن مع  

ا  ٌا باب كل مشكلة من فتحت....  الورى سدت بالعلم حسنا  

(2/519) 

________________________________________ 

الكذاب أهل اآلفاق فً شردت....  مارق من هللا أرض طهرت  

كالعباب المصطفى آل لعلم....  ؼدا من الحجا ذو حسٌن كذا  

للرقاب قاطعاا  طوراا  الضرب....  وبحر طوراا  العلم بحر ٌخوض  

[ 749/ق ] 

ناب كل فعله من أعداإه....  قرعت من الفضل ذو وأحمد  

الشراب والؽصٌص المناٌا كؤس....  أعداءهم ٌسقون برحوا ما  

عراب وخٌل بالسمر هللا....  دٌن أعداء األرض فً مزقوا كم  

سكاب من وكم شزراا  تصمٌمهم....  القنى رماح فٌهم حكموا كم  

مصاب من تصرعنكم بنادق....  ومن مسردات وسابؽات  

السحاب مر مثل ومرت حلت....  القطا سراب مثل جٌوش وكم  

كالشهاب أبداا  األعادي ٌرمً....  ضٌؽم وكم فٌهم بطل كم  

السراب بلمع الطامً ٌطمع ما....  سوى فٌهم األعداء طمع ما  

مجاب داع خٌر إمام....  اآلل من بنور الباري وكمل  

ناب الخطب إذا الكرب والدافع....  الهدى نور إسماعٌل القابم  

نقاب حرب لٌث من به أكرم....  سمى علم طود من به أكرم  

الكتاب فً أو السنة فً جاء ما....  به ٌحًٌ العالم فً زال ال  

أصاب مما الخلق ٌحموا ـور....  المنصـ بنً عنهم هللا أزال وال  

الرقاب بكل طوقاا  نعماإهم....  تزل لم طاهر بٌت أهل هم  

(2/520) 

________________________________________ 

والثواب فاألجرهم الدٌن....  منار وشادوا سادوا سادة هم  



المآب وحسن فٌها لهم طوبى....  جنة فً الرحمن لدى فازوا  

العذاب أشد ٌسقون النار فً....  بتخلٌدهم أعداهم وفاز  

النجاب الكرام نجل مطهراا ....  الهدى وفخر المجد ذا وإن  

الكتاب هذا طً فً مخلداا ....  طٌباا  ؼدا ذكراا  لهم أبقى  

نقاب من أوجهها على فما....  فخرهم من اإلنكار وأوضح  

قشاب ثٌاباا  والدنٌا والدٌن....  ذكرهم من العلٌاء وألبس  

طبلب من ٌؤمله ما الدارٌن....  فً وٌعطٌه ٌجزٌه فاهلل  

الحساب ٌوم الخلق شفٌع على....  دابماا  ربنا وصلى هذا  

الكتاب أم التالون تلى وما....  أٌكة على الطٌر ؼرد ما  

 هللا حفظه المإمنٌن أمٌر بن إسماعٌل العالمٌن رب هللا على المتوكل المسلمٌن، وسٌد المإمنٌن، أمٌر موالنا خبلفة أٌام فً حررت

 .آمٌن

 من وألؾ وستٌن خمسة سنة األول ربٌع[ :74/ق] شهر من مضت لعشر القصٌدة هذه إنشاء من فرؼت: األبٌات هذه منشً قال

السبلم أفضل صاحبها على النبوٌة الهجرة . 

(2/521) 

________________________________________ 

محمد بن القاسم اإلمام مإلفات: ملحق  

الزكٌة السنٌة الوصٌة  

المتكلمٌن العلماء مذاهب على المطلع الدٌن أصول علم فً المقنع . 

األصول علم إلى الوصول مرقاة . 

التفرٌع كتاب مستخرج . 

القرآن تفسٌر فً نبذة . 

واألوهام األهواء ذم كتاب . 

األطفال من عقله كمل من فً بحث . 

والفساد البؽً أهل معاونة من للعباد التحذٌر . 

القرآن تفسٌر . 

الجبار عبد مسابل على المختار الجواب . 

االعتقادٌة االختبلفات عن الصنعانٌة السإاالت جواب . 

وتعالى سبحانه هللا معرفة فً الدرر . 

الحاجب ابن مقدمة عن اإلعراب فً الراؼب طرفة . 



الفرج باستفتاح المرسومة القصٌدة . 

اإلعراب علم إلى الطبلب مرقاة . 

والمتعلمٌن العلماء فً حدٌثاا  أربعون . 

االجتهاد فقد عند العباد أعمال طرٌق فً الرشاد سبٌل إلى اإلرشاد . 

األكٌاس عقابد صحٌح من تقدٌمه ٌجب لما األساس أساس . 

األكٌاس لعقابد األساس . 

اإللباس بكشؾ المتكفل األساس . 

محمد بن القاسم باهلل المنصور اإلمام أسانٌد . 

المتقٌن بإجماع القاضً المتٌن هللا بحبل االعتقاد . 

الفتن ذم فً أبٌات . 

والرواٌات األسانٌد تصحٌح فً اإلجازات . 

تؤلٌفه وسبب الشافً كتاب فً بحث . 

طالب أبً أمالً من المتزعة األربعٌن األحادٌث فً الراؼب وتحفة الطالب بؽٌة . 

الفرٌدة القصٌدة . 

الهالك فً الصد حال بٌان فً المتدارك الكامل . 

اآلفك أنؾ حتؾ . 

اإلسناد فً القاسم اإلمام طرق بعض نقل . 

الفرج باستنتاج المرسومة القصٌدة . 

القرآن فً الشاك مسابل على المإمنٌن أمٌر جوابات . 

علٌها والجواب سإاالت  . 
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والمراجع المصادر قابمة  

المخطوطات: أوالا   

 رقم. صنعاء الؽربٌة، المكتبة المخطوطات، دار تبرٌز، أولً العلماء وفٌات فً الوجٌز الجامع: هللا عبد بن أحمد الجنداري، -1

(4746 ). 

الؽربٌة،صنعاء المكتبة المخطوطات، دار المضٌبة، الآللا: محمد بن أحمد الشرفً، -2 . 

9794) رقم ، صنعاء الؽربٌة، المكتبة المخطوطات، دار المرٌد، بؽٌة: عامر بن محمد عامر، -3 ). 



9974) رقم الؽربٌة، المكتبة المخطوطات، دار السادة، األبمة تؤرٌخ فً اإلفادة بتسمٌة: علً بن ٌحٌى القاسمً، -4 ). 

 صنعاء الؽربٌة، المكتبة المخطوطات، دار والفتوح، الفتن من التاسعة المابة بعد جرى فٌما الروح روح: عٌسى هللا، لطؾ ابن -5

4954) رقم ). 

9758) رقم صنعاء، الؽربٌة، المكتبة المخطوطات، دار األعٌان، محاسن ذكر فً الزمان حسنة: ناصر بن الحسٌن المهبل، -6 ). 
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العربٌة والمراجع المصادر: ثانٌاا  : 

م8;;9 سورٌا، دمشق، الفكر، دار والتراث، اللؽة فً الٌمنً المعجم: علً مطهر اإلرٌانً، -1 . 

م5;;9 بٌروت، المعاصر، الفكر دار ومعتقداتها، نشؤتها الزٌدٌة: علً بن إسماعٌل األكوع، -2 . 

م7;;9 بٌروت، المعاصر، الفكر دار أجزاء، 7 الٌمن، فً ومعاقله العلم هجر: علً بن إسماعٌل األكوع، -3 . 

م::;9 صنعاء، الجدٌد، الجٌل مكتبة الثانٌة، الحموي،الطبعة ٌاقوت عند الٌمانٌة البلدان: علً بن إسماعٌل األكوع، -4 . 

 جامعة منشورات الجرافً، أحمد بن إسماعٌل تحقٌق الزمن، أنباء مختصر فً الفطن ذوي إتحاؾ: أنس بن الملك عبد اآلنسً، -5

م9:;9 صنعاء، صنعاء، . 

م;9;9 القاهرة، اإلسبلم، ضحى: أحمد أمٌن، -6 . 

 والثقافة والفنون للتؤرٌخ األبحاث مركز الثانً، المجلد وحضارة، تؤرٌخ العثمانٌة الدولة(: وأخرون) إحسان الدٌن أكمل أوؼلو، -7

م;;;9 ، استانبول اإلسبلمٌة، . 

م4;;9 ، تونس والتوزٌع، للنشر سحنون دار جان، محمد ترجمة العثمانٌة، السبلطٌن(: وآخرون) القادر عبد أوؼلو، -8 . 

م94;9 ، مصر المعارؾ، دار األول، المجلد الوسٌط، المعجم(: وآخرون) إبراهٌم/ د أنٌس، -9 . 
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/ هـ;;95 القاهرة، التراث، دار األحمر، البحر من الدولً التوازن وانتقال عدن العثمانٌٌن فتح: اللطٌؾ عبد أحمد البحراوي،/ د -10

م;9;9 . 

الشعب مطابع دار البخاري، إسماعٌل،صحٌح بن هللا عبد أبً البخاري، -11 . 

 الجزٌرة لجنوب االنتصاري بالتارٌخ المتعلقة الهولندٌة الوثابق من مقتطفات) عشر السابع القرن أوابل فً الٌمن: خ. ك: براود -12

م::;9لٌدن، برٌل، ي،. أ شركة م،9854 - 9895 العربٌة . 

م;7;9 القاهرة، ، المعارؾ دار ،(العربٌة الترجمة) العربً األدب تارٌخ: كارل بروكلمان، -13 . 

هـ9568 بٌروت، صادر، دار الكبرى، السنن: أحمد بكر أبً البٌهقً، -14 . 

م6:;9 بٌروت، الحدٌث، الكتاب دار مإسسة الٌمن، تؤرٌخ من المقتطؾ: الكرٌم عبد بن هللا عبد الجرافً، -15 . 

 عبد الحكٌم عبد تحقٌق األخبار، ؼرابة من المتوكلٌة السٌرة فً بما واألبصار األسماع تحفة: محمد بن المطهر الجرموزي، -16

م4449 األردن، الثقافٌة، زٌد اإلمام مإسسة الهجري، المجٌد . 



 والدراسات للبحوث فٌصل مركز الثالثة، الطبعة والشٌعة، والخوارج المسلمٌن تؤرٌخ فً الطرق عن دراسة: محمد أحمد جلً، -17

م:;;9 الرٌاض، اإلسبلمٌة، . 

م4;;9 بٌروت، ، العلمٌة الكتب دار القادر، عبد مصطفى وتحقٌق دراسة الصحٌح، على المستدرك: الناسبوري الحاكم، -18 . 
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م:9;9 صنعاء، الٌمن، والبحوث الدراسات مركز الٌمن، فً اإلسبلمً العربً الفكر مصارد: محمد هللا عبد الحبشً، -19 . 

هـ9648 األعلمً، مإسسة الثالثة، الطبعة الثانً، الجزء المٌزان، لسان: أحمد حجر، ابن -20 . 

 بٌروت، النفابس، دار مجلدٌن، األكوع، علً بن إسماعٌل تحقٌق وقبابلها، الٌمن بلدان مجموع: أحم بن محمد الحجري، -21

م6:;9 . 

م9695 النجفً، المرعشً هللا آٌة مكتبة منشورات الزٌدٌة، مإلفات: أحمد السٌد الحسٌنً، -22 . 

بٌروت صادر، دار حنبل، بن أحمد اإلمام مسند: أحمد: حنبل -23 . 

م5:;9/ هـ9645 العراق، الموصل، جامعة ،(م98;9-9798) العثمانً، العهد فً العربً الوطن تارٌخ: إبراهٌم خلٌل،/ د -24 . 

 القاهرة، الحدٌث، دار ،(وآخرون) سٌد محمد السٌد الدكتور وتحقٌق شرح داود، أبً سنن: األشعث بن سلٌمان داود، أبو -25

م;;;9 . 

 مركز شلحد، ٌوسؾ الدكتور تحقٌق زبٌد، مدٌنة أخبار فً المستفٌد بؽٌة على المزٌد الفضل: علً بن الرحمن عبد الدٌبع، ابن -26

م5:;9 صنعاء، الٌمنً، والبحوث الدراسات . 

هـ4;94 العراق، الرحمن، عبد إبراهٌم حمدي ترجمة وصنعاء، الٌمن تارٌخ: أحمد راشد، -27 . 

 دمشق، األولى، الطبعة ،(:;99-9798) بوتاٌرت نابلٌون ؼلىمجلة العثمانً الفتح من ومصر الشام ببلد: الكرٌم عبد رافق،/د -28

م89;9 . 
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بٌروت المعرفة، دار الطالع، البدر ملحق: علً بن محمد زبارة، -29 . 

 مركز الثانٌة، الطبعة ،(األلؾ بعد الٌمن لنببلء العرؾ نشر) للهجرة عشر الثانً القرن فً الٌمن نببلء: علً بن محمد زبارة، -30

م7:;9 صنعاء، الٌمنً، والبحوث الدراسات . 

م6:;9بٌروت، للمبلٌٌن، العلم دار األعبلم،: الدٌن خٌر الزركلً، -31 . 

الشعب درا الثالثة، الطبعة الثالث، الجزء اإلسبلمٌة، المعارؾ دابرة: محمد زهرة، أبو -32 . 

المذاهب تؤرٌخ: محمد زهرة، أبو -33 . 

م99;9 القاهرة، العالمٌة، المطبعة ،(9857-:975) األول العثمانً لعهدا فً الٌمنٌون المإرخون: مصطفى سٌد/ د سالم، -34 . 

م:9;9 القاهرة، الجببلوي، مطبعة الثالثة، الطبعة ،(9857-:975) للٌمن األول العثمانً الفتح: مصطفى سٌد/ د سالم، -35 . 



 ،(القاسمٌة الدولة(. )98:7-9857/هـ9;94-9467) األول العثمانٌٌن خروج بعد الٌمن توحٌد محاولة: محمود السالمً، -36

م4444 سورٌا، دمشق، االستراتٌجٌة، للدراسات العربً المركز . 

م:;;9 صنعاء، ، الحدٌث الٌمن تؤرٌخ فً واألبمة العثمانٌة الدولة األحمر البحر فً الدولً الصراع: محمود/ د السبٌطلً، -37 . 

م96;9 القاهرة، الشرقٌة، لآلثار الفرنسً المعهد اإلسبلمً، العصر فً الٌمن تؤرٌخ مصادر: فإاد أٌمن/ د السٌد، -38 . 
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األول الجزء اإلسبلمً، العصر فً الفكري الٌمن تؤرٌخ: أحمد الشامً، -39 . 

م89;9،المحمدٌة مطبعة الرابع، الجزء الثقافً، الٌمن تارٌخ: حسٌن أحمد الدٌن، شرؾ -40 . 

م9:;9 السعودٌة، الرٌاض، الثانٌة، الطبعة الٌمن، قبابل أنساب فً دراسات: حسٌن أحمد الدٌن، شرؾ -41 . 

م;9;9 الثالثة، الطبعة مذاهب، ببل إسبلم: مصطفى/ د الشكعة، -42 . 

م9;;9 القاهرة، المصرٌة، اإلنجلو مكتبة علٌها، مفترى إسبلمٌة دولة العثمانٌة الدولة: محمد العزٌز عبد/ د الشناوي، -43 . 

م4;;9 صنعاء، الٌمنً، والبحوث الدراسات مركز الٌمن، فرضة عدن: صالح حسن شهاب، -44 . 

م9:;9 بٌروت، للثقافة، ناصر مإسسة والنحل، الملل: الكرٌم عبد بن محمد الفتوح أبو الشهرستانً، -45 . 

 الفكر، دار العمري، هللا عبد بن حسٌن الدكتور تحقٌق السابع، القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر: علً بن محمد الشوكانً، -46

م:;;9/ هـ;969 سورٌا، دمشق، . 

م4444/هـ9649 الرٌاض، الوطنٌة، فهد مكتبة التارٌخٌة، العثمانٌة للمصطلحات الموسوعً المعجم: سهٌل/ د صابات، -47 . 

م9:;9 اإلسكندرٌة، المعارؾ، منشؤة الزٌدي، المذهب: محمود أحمد/ د صبحً، -48 . 

(2/528) 

________________________________________ 

م4444 بٌروت، اإلسبلمٌة، الكتب دار األعظمً، الرحمن حبٌب تحقٌق الرزاق، عبد مصنؾ: الرزاق عبد الصنعانً، -49 . 

روتبٌ التعاون، دار عبده، محمد الشٌخ تحقٌق الببلؼة، نهج: علً ،(اإلمام) طالب أبً ابن -50 . 

العراق -بؽداد الكبٌر، الجامع: أحمد بن سلٌمان الطبرانً، -51  . 

الفكر درا الثالثة، الطبعة الكرٌم، القرآن أللفاظ المفهرس المعجم: فإاد محمد الباقً، عبد -52 . 

 انستاس األب، وحققها نشرها وإمام، ملك من الٌمن تولى من فً الختام مسك شرح فً المرام بلوغ: أحمد حسٌن العرشً، -53

م;5;9 القاهرة، البرتٌري، مطبعة الكرملً، ماري . 

م94;9 القاهرة، المصرٌة، النهضة مكتبة اإلسبلمً، القاموس: أحمد هللا، عطٌة -54 . 

م4;;9/هـ9694 صنعاء، الثقافٌة، العفٌؾ مإسسة الٌمنٌة، الموسوعة(: وآخرون) جابر عفٌؾ،أحمد -55 . 

 دمشق، البرٌطانً، المتحؾ……………… … فً الٌمنً التراث مصادر: هللا عبد بن حسٌن/ د العمري، -56

المختار دار م،4:;9………………… . 



م6:;9 الفكر،دمشق، دار………………  الحدٌث، الٌمن تؤرٌخ من عام مابة : ،، ،، ،، -57 . 

م;;;9 دمشق،. 4ط الفكر، دار ،(م:9;9-9798) والمعاصر الحدٌث الٌمن تارٌخ : ،، ،، ،، -58 . 
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 جدة، العزٌز، عبد الملك جامعة الٌمن، توحٌد فً ودوره القاسم بن إسماعٌل هللا على المتوكل اإلمام:سعد سلوى الؽالبً، -59

م9;;9/ هـ9699 . 

صنعاء المدرسً، الكتاب مطابع الٌمن، فً والدولة القبٌلة: علً فضل/ د ؼانم، أبو -60 . 

 األول، المجلد الفضٌل، الكرٌم عبد ٌحٌى تحقٌق الدٌن، فً التفرق وحرمة المتٌن هللا بحبل االعتصام: علً بن محمد القاسم، -61

م5:;9/هـ9645 األردن، عمان، الملكٌة، العلمٌة الجمعٌة مطابع . 

م4:;9 بٌروت، للنشر، الطلٌعة دار نصرناد، البٌر تحقٌق األكٌاس، لعقابد األساس: علً بن محمد القاسم، -62 . 

 العربً، دار الثانً، الجزء عاشور، الفتاح عبد سعٌد تحقٌق الٌمانً، القطر أخبار فً األمانً ؼاٌة: الحسٌن بن ٌحٌى القاسم، -63

م:8;9/هـ::95 . 

م99;9 القاهرة، الهبلل، دار عمارة، محمد تحقٌق والتوحٌد، العدل رسابل:الحسٌن بن ٌحٌى القاسم، -64 . 

السعادة دار مطبعة األولى، الطبعة الٌمنٌة، الممالك أخبار فً السنٌة اللطابؾ: إسماعٌل بن الكبسً،محمد -65 . 

بٌروت العربً، التراث إحٌاء دار المإلفٌن، معجم: رضا عمر كحالة، -66 . 

م7:;9 صنعاء، الكلمة، دار الٌمنٌة، القبابل تؤرٌخ: علً حمزة لقمان، -67 . 
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م7:;9 التراث،بٌروت، إحٌاء دار الباقً، عبد فإاد محمد تحقٌق ماجه، ابن سنن: محمد هللا عبد أبً ماجه، ابن -68 . 

م:9;9 دمشق، العمري، هللا عبد بن حسٌن/ د والؽرب،تعرٌب الٌمن: أرٌك ماكرو، -69 . 

م4;;9 صنعاء، المفضل، مطابع الحبشً، هللا عبد تحقٌق الكساء، أهل طٌب مختصر: أحمد بن إسماعٌل المتوكل، -70 . 

صادر دار بٌروت، الثالث، الجزء عشر، الحادي القرن أعٌان فً األثر خبلصة: أمٌن محمد المحبً، -71 . 

 العربٌة، الكتب إحٌاء دار الثالث، الجزء الحلو، الفتاح عبد تحقٌق الحانة، طبلء ورشحة الرٌحانة نفحة:أمٌن محمد المحبً، -72

م:8;9/هـ::95 القاهرة، . 

م;:;9 بٌروت، األضواء، دار الببلؼة، نهج أللفاظ المفهرس المعجم(: وآخرون: )كاظم محمدي، -73 . 

م4:;9 جدة، تهامة، دار ،(9844-;944/هـ:;9-9448) الٌمن فً علً بن القاسم واإلمام العثمانٌون: أمٌرة المداح، -74 . 

 للنشر الٌمنٌة المكتبة الثانٌة، الطبعة والمشابخ، اآلباء على الحق إٌثار تفضل فً الشامخ العلم: مهدي بن صالح المقبلً، -75

م7:;9 صنعاء، والتوزٌع، . 

م4444/هـ9644 صنعاء، والنشر، للطباعة الكلمة دار مجلدٌن، الٌمنٌة، والقبابل البلدان معجم: أحمد إبراهٌم المقحفً، -76 . 



األندلس دار الثالثة، الطبعة اإلسماعٌلٌة، الدعوة تارٌخ: ؼالب مصطفى، -77 . 
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 المحبشً، هللا عبد تحقٌق عثمان، آل عدالة ظل تحت الٌمن مملكة دخول فً اإلحسان: إسماعٌل بن الصمد عبد الموزعً، -78

صنعاء المدٌنة، منشورات . 

 رسالة ،(9866-9;97/هـ9476/هـ9448 القاسمٌة اإلمامٌة الدولة قٌام)الٌمن فً اإلمامٌة الدولة قٌام: المجٌد عبد ولٌد النود، -79

م4449 صنعاء، جامعة اآلداب، كلٌة تنشر، لم ماجستٌر . 

م:;;9 صنعاء المعاصر، الفكر دار عثمانٌة، تؤرٌخٌة دراسات: عبلء/ د نورس، -80 . 

 أخبار فً توسع مع الهجري العاشر القرن فً الٌمن تؤرٌخ) العثمانً الفتح فً الٌمانً البرق: محمد الدٌن قطب النهروانً، -81

الٌمامة دار ،(القطر لذلك والعثمانٌٌن الجراكسة ؼزوات . 

هـ9696 صعدة، التراث، دار الوجٌه، السبلم عبد تحقٌق الصؽرى، األمالً: الحسٌن بن أحمد الهارونً، -82 . 

 الدراسات مركز األكوع، علً بن……………… محمد تحقٌق العرب، جزٌرة صفة: أحمد بن الحسن الهمدانً، -83

م8:;9 صنعاء، الٌمن، والبحوث……………… . 

م85;9 القاهرة، األكوع، علً بن محمد تحقٌق الثانً، الجزء اإلكلٌل، : ،، ،، ،، -84 . 

 الٌمن مكتبة الثانٌة، الطبعة الٌمن، تؤرٌخ حوادث فً والحزن الهموم فرجة المسمى الٌمن تؤرٌخ: ٌحٌى بن الواسع عبد الواسعً، -85

م9;;9 صنعاء، الكبرى، . 
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 المنعم عبد/ د.أ ترجمة وشهورها، بؤٌامها المٌبلدٌة السنٌن من ٌوافقها بما وشهورها بلٌالٌها الهجري السنٌن جداول: ؾ وٌستفلد، -86
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